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1. A támogatás célja, formája 
 
A támogatás célja 
Az NTP-MTM-M-21-0001 azonosítószámú projektben a Minősített Tehetséggondozó Műhelyekben (a 
továbbiakban: MTM) a 2021/2022-es tanévben tanulói jogviszonnyal rendelkező tehetséges tanulók 
számára anyagi forrás biztosítása a tehetséggondozó munka folytatásához vagy annak kiegészítéséhez: 
az erős oldal(ak) további fejlesztését vagy a gyenge oldal erősítését célzó eszközökhöz és 
tevékenységekhez való hozzáférés támogatása. 
 
Forrás megnevezése 
Az ösztöndíj a Nemzeti Tehetség Program keretében, a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nemzeti Tehetség Központ) a „Minősített Tehetséggondozó Műhelyek 
hálózatának támogatása és fejlesztése” című, NTP-MTM-M-21-0001 azonosítószámú projekt 
megvalósításával, valamint a Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő támogatásával kerül finanszírozásra. 
 
Jogszabályi háttér 
Az ösztöndíj a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja) 1. számú melléklet 
4.29. pontja alapján adómentes jövedelem.1 
 
A támogatás formája 
Az elnyert ösztöndíj 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás. Saját forrás biztosítása nem 
szükséges. 
 
2. Az ösztöndíjban részesülők köre 
 
Ösztöndíjban részesülhet az a tehetséges tanuló, aki a 2021/2022-es tanévben valamely – 
az NTP-MTM-M-21-0001 azonosítószámú projekt által támogatott – MTM-ben tanulói jogviszonnyal 
rendelkezik. Jelen kiírásban egy MTM-ből legfeljebb 10 (tíz) tanuló részesülhet ösztöndíjban. Az egyes 
MTM-ek számára az ösztöndíjpályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 600.000 Ft/MTM. 
 

 
1 4.29. a Nemzeti Tehetség Program keretében a kiemelkedően tehetséges fiatalok és a kiemelkedő tehetséggondozó 

magánszemélyek számára pályázatban meghatározott feltételekkel és módon folyósított ösztöndíj; 

 



 

Az egyes MTM-ek által ösztöndíjra javasolt tanulók névsoráról az adott MTM programfelelőse az 
mtm@ntk.hu címre a pályázat beadási határideje előtt küldött e-mailben tájékoztatja a Nemzeti 
Tehetség Központot (az MTM javaslata feltétele a beadott pályázat pozitív elbírálásának). 
 
Nem nyújtható be pályázat, ha az igénylő tanuló a támogatással egy időben 

- a Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter által kiírt – a Nemzeti Tehetség Program 
forrásából megvalósuló – Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban (NTP-NFTÖ-21) vagy 

- az Útravaló programokból vagy 
- más állami forrásból megvalósuló ösztöndíjban, támogatásban (pl. Bursa Hungarica) részesül. 

 
3. Az ösztöndíj összege és a díjazottak száma 
 
A pályázaton legalább 50 000 Ft, legfeljebb 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető 
úgy, hogy egy MTM-ből legfeljebb tíz tanuló részesülhet ösztöndíjban – intézményenként legfeljebb 
600.000 Ft összértékben. A pályázók által igényelt összeg nagyságát ajánlott előzetesen egyeztetni az 
MTM-ben működő tehetséggondozó szakmai csoportot vezető programfelelőssel. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a maximális keretösszeget csak kimagasló eredmények esetén pályázza 
meg! 
 
4. A támogatási időszak 
 
A pályázatban megjelölt tevékenységek és célok a 2021. november 12. és 2022. június 24. közötti 
időszakban valósíthatók meg. 
 
5. A jelentkezés benyújtásának módja, határideje, érvényessége, hiánypótlás 
 
A jelentkezés elektronikus formában, a Nemzeti Tehetség Központ által üzemeltetett honlapon, az 
alábbi linken elérhető űrlapon, a szükséges dokumentumok csatolásával küldhető be: 
 

https://ntk.hu/minositett-tehetseggondozo-muhelyek/ 
 
Az űrlap 2021. november 12 -től érhető el. 
 
A jelentkezéskor kötelezően csatolandó dokumentumok: 

- tehetséggondozó szakember (mentor stb.) által írt ajánlás (aláírva, beszkennelve); 
- dokumentálható produktumok (pl. kép, hangfelvétel stb.) és eredmények 

(versenyeredmények stb.), tehetségszűrés, -mérések eredményei; 
- a 16 éven aluli pályázók esetében a törvényes képviselő által kitöltött és aláírt adatkezelési 

hozzájáruló nyilatkozat (aláírva, beszkennelve). 
 
A jelentkezéskor csatolható dokumentumok (nem kötelező): 

- további ajánlások; 
- további produktumok, eredmények. 

 
A kitöltési időszak: 2021. november 12– december 17. 
 
A jelentkezés benyújtásának (véglegesítésének) határideje: 2021. december 17. 23:59. 
Érvényesség 

mailto:mtm@ntk.hu
https://nemzetitehetsegkozpont.hu/minositett-tehetseggondozo-muhelyek/


 

 
Érvényesnek tekinthető a jelentkezés, ha a jelentkező megfelel az „Ösztöndíjban részesülők köre” 
2. pontban felsorolt feltételeknek, határidőben és a megfelelő online felületen nyújtja be 
a jelentkezését, a csatolandó dokumentumokkal együtt. 
 
Adatkezelés 
 
A jelentkezés szükséges feltétele,  

• 16 éven felüli pályázók esetében: az online jelentkezési felületen az adatkezelési tájékoztató 

egyértelmű elfogadása; 

• 16 éven aluli pályázók esetében: az online jelentkezési felületen az adatkezelési tájékoztató 

egyértelmű elfogadása, és a törvényes képviselő által aláírt és beszkennelt adatkezelési 

hozzájáruló nyilatkozat online felületre történő feltöltése, valamint az MTM programfelelős 

részére való eljuttatása.  

Az ösztöndíjpályázathoz kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató a pályázati felületen elérhető. Az 
adatokat a Nemzeti Tehetség Központ a vonatkozó törvények betartásával kezeli (az Adatkezelési 
és Adatvédelmi Szabályzat itt elérhető). 

 
Hiánypótlás 
 
Amennyiben a befogadott pályázat teljességi ellenőrzése során a Nemzeti Tehetség Központ 
megállapítja, hogy a pályázat nem teljeskörűen felel meg a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek, 
azaz a pályázatot hibásan, hiányosan nyújtották be, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus 
értesítésben hiánypótlásra hívja fel, legfeljebb 5 napos hiánypótlási határidő megjelölésével. 
A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban hiánypótlásra nem kerülhet sor. 
 
6. Az ajánló személye és az ajánlás módja 
 
Az ösztöndíjra történő jelentkezéshez egy – az ösztöndíjra jelentkező pályázót figyelemmel kísérő – 
tehetséggondozó szakember (mentor stb.) által írt ajánlás szükséges. 
Az ajánlást a pályázati felületen megadott sablon segítségével a tehetséggondozó szakember (mentor 
stb.) készíti el, a jelentkezéshez aláírva, szkennelve (pdf formátumban) kérjük csatolni. 
 
7. Az ösztöndíj keretéből elszámolható költségek 
 
Az ösztöndíj a jelentkezésben megjelölt tevékenységek és célok megvalósítására fordítható, melynek 
költségtípusai az alábbiak lehetnek: 
 

- utazási költségek (belföldi, külföldi tanulmányutak; versenyre, egyéni fejlesztésre, tanfolyamra 
való utazás); 

- szállás, étkezés (utazás során felmerülő); 
- tandíj (tanfolyam, magántanár, edzés); 
- tankönyvek, oktatási segédletek beszerzésének költségei (pl. szakkönyv, folyóirat, irodaszer); 
- tárgyi eszközök, anyagok beszerzése (pl. számítástechnikai eszköz; hangszer; sportszer; kutató-

fejlesztő munkához anyag, eszköz; indokolt céllal okostelefon); 
- egyéb költségek (pl. rendezvény, verseny nevezési díja; szoftver; tábor részvételi díja stb.). 

 

https://ntk.hu/2011-evi-cxii-torveny-info-tv-szerinti-kozzetetelek/


 

A jelentkezésben a költségeket összegszerűen kérjük feltüntetni. Az ösztöndíj felhasználása során 
a költségtípusok között megengedhető az átcsoportosítás a tervezett összegekhez képest, új 
költségtípus megjelölése a szakmai beszámolóban leírt indok alapján lehetséges. 
 
Az ösztöndíj-támogatás a következő kiadásokra nem fordítható: 
mobiltelefon (kivételes esetben okostelefon külön indoklás mellett elszámolható); alkohol; dohányáru; 
ingatlanberuházási, -felújítási kiadások; késedelmi pótlék, kötbér; bírság, büntetések, pótdíjak 
költségei; banki, pénzforgalmi költségek. 
 
8. A jelentkezés elbírálása 
 
A beérkezett jelentkezéseket az értékelők 2022. január 10-ig bírálják el. A pályázatokat a Nemzeti 
Tehetség Központ ellenőrzi. A benyújtott pályázatokat a Nemzeti Tehetség Központ iktatja, és pályázati 
azonosítóval látja el.  
 
Értékelési szempontok 
 
A pályázó által megfogalmazott cél, eszközök, tevékenységek, elérendő produktum vagy eredmény 
releváns a tehetséggondozás szempontjából. 
A pályázónak vannak értékelhető, illetve dokumentált produktumai és/vagy eredményei. 
 
Az elbírálásnál figyelembe vesszük a jelentkező által megjelölt tehetségterületen elért eredményeit, az 
erős és a gyenge oldalainak fejlesztésére irányuló rövid és hosszú távú terveit, az ösztöndíj 
felhasználására vonatkozó elképzeléseit a pályázati indokokkal összevetve, a tervezett költségek és 
a pályázati kiírás relevanciáját. 
 
Ennek megfelelően a pályázatok 15 pontos skálán kerülnek értékelésre: 

- elért, dokumentált eredmények: 5 pont; 
- pályázatban megjelölt célok összhangja a tehetséggondozással, a pályázó erős és gyenge 

oldalainak bemutatásával, eddigi eredményeivel: 5 pont; 
- a kért támogatások indoklásának koherenciája a pályázat egészével: 5 pont. 

 
A bírálat során megítélt ösztöndíj összege az MTM-ben működő tehetséggondozó szakmai csoport 
ajánlásának figyelembevételével kerül meghatározásra. 
 
9. Jelentkező kiértesítése 
 
A jelentkezők kiértesítése az elnyert ösztöndíj-támogatásról 2021. január 14-ig történik. 
 
10.  Szerződéskötés, az ösztöndíj folyósítása 
A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit. Az 
ösztöndíjszerződés megkötéséhez a Pályázónak/Kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok 
[368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.) 75. §-
ában felsorolt, a pályázat tárgya vagy a pályázó személye szempontjából releváns nyilatkozatok és 
dokumentumok, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (4) bekezdése 
szerinti követelményeknek való igazolás], továbbá a Támogató, illetve a Nemzeti Tehetség Központ 
által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat. A támogatás igénybevételére az ösztöndíjszerződés 
keretei között van lehetőség, a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a 
Kedvezményezettnek az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie. 



 

A támogatásban részesült ösztöndíjasokkal – kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen, vagy 
korlátozottan cselekvőképes ösztöndíjas esetében törvényes képviselőjével – a szerződéskötéshez 
szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén az ösztöndíjszerződést a Nemzeti 
Tehetség Központ köti meg. 
Az ösztöndíj folyósítása a szerződés aláírását követően, egy összegben történik. 
 
11.  A támogatás elszámolása 
 
Az ösztöndíj a szerződésben megjelölt célok elérése érdekében használható fel, melynek teljesüléséről 
a támogatottnak Szakmai beszámolót kell készítenie. A költségek számlákkal történő igazolása nem 
szükséges. 
Az ösztöndíjasnak az elkészített szakmai beszámolót 2022. június 22-ig kell eljuttatni az MTM-iskola 
programfelelőse részére, aki legkésőbb 2022. június 29-ig továbbítja azt a Nemzeti Tehetség 
Központnak. 
A Szakmai beszámolóban az ösztöndíj segítségével megvalósított tevékenységeket, elért célokat 
(különösen versenyeredmények, képzések, tanfolyamok, programok, tanulmányi utak) és a hozzá 
kapcsolódó költségeket kell bemutatni, összhangban a jelentkezésben megfogalmazott célokkal és az 
ott megadott költségekkel. A Szakmai beszámoló két részből áll. Az első – szakmai rész – az ösztöndíj 
segítségével elért célokat, eredményeket (fotódokumentációval, médiamegjelenésekkel stb. 
kiegészítve), a második – pénzügyi rész – az összeg felhasználásáról szóló beszámolót tartalmazza. 
Az ösztöndíj felhasználása során a támogatott eltérhet a jelentkezésében megjelölt összegektől az 
elszámolható költségek között felsorolt valamely költségtípus javára, amit a Szakmai beszámolójában 
indokolnia kell. Ugyanakkor a pályázatban megjelöltektől eltérő költségtípus nem kerülhet a Szakmai 
beszámolóba. 
A Nemzeti Tehetség Központ az ösztöndíjast a Szakmai beszámoló elfogadásáról írásban értesíti. Az el 
nem fogadott Szakmai beszámolóról szintén írásos értesítést küld az ösztöndíjas részére, amelyben 
indokolja az elutasítást, egyben 5 napos hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben az ösztöndíjas 
a beszámolási, illetve a hiánypótlási kötelezettségét elmulasztja teljesíteni, vagy nem megfelelően 
teljesíti, a Nemzeti Tehetség Központ az ösztöndíj összegét a támogatottól visszakövetelheti, és 
a továbbiakban nem fogadja el a jelentkezését a Minősített Tehetséggondozó Műhely ösztöndíjra, 
programjaira. 
 
A beszámoló beérkezésének határideje: 2022. június 22. 
 
Az ösztöndíjas időszak korábban is lezárható, amennyiben az ösztöndíjas 2022. június 22. előtt 
felhasználja a teljes összeget, benyújtja a Szakmai beszámolót, és az a Nemzeti Tehetség Központ 
részéről elfogadásra kerül. 
 
12.  Nyilatkozatok 
A jelentkező, kiskorú esetében a törvényes képviselő, a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg 
nyilatkozik, hogy a jelentkezési felületen és a mellékletekben általa feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelentkezési felületen és a mellékletekben nem 
a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Minősített Tehetséggondozó Műhely 
ösztöndíjpályázatból jelentkezése kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 
A jelentkező, kiskorú esetében a törvényes képviselő, a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg, valamint 
jelen támogatás elnyerése esetén az ösztöndíjszerződésben foglaltan nyilatkozik és tudomásul veszi, 
hogy az Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter által kiírt a Nemzet Fiatal Tehetségeiért 
Ösztöndíjra (NTP-NFTÖ-21), az Útravaló programokból, valamint más állami forrásból megvalósuló 
ösztöndíjra, támogatásra (pl. Bursa Hungarica) jelen támogatással egy időben nem jogosult. A 



 

jogosulatlanul felvett támogatás az utalás napjától számítva lejárt tartozásnak minősül, annak teljes 
összegét az időarányos kamattal együtt a jelentkező köteles visszafizetni. 
 
1) Nyilatkozom, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes 

körűek, valódiak, hitelesek. 
2) Mint pályázatot benyújtó magánszemély, jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten és 

visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy 

• a Nemzeti Tehetség Központ a személyes adataimat kezelje; 

• a Nemzeti Tehetség Központ velem – ellenkező írásbeli jelzésemig – szakmai kapcsolatban 
maradjon a jövőben; 

• a Nemzeti Tehetség Központ az ösztöndíj-jogosultság ellenőrzése céljából az ehhez 
szükséges személyes adataimat az ehhez szükséges mértékben az ellenőrzésre felkért 
harmadik személyek részére átadja; 

• az ösztöndíj elnyerése esetén a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adóazonosító 
jelemet a Magyar Államkincstár, az Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter, valamint 
a Nemzeti Tehetség Központ felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg 
a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez. 

3) Tudomásul veszem, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoringrendszerben 
nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós 
fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, 
ennek hiányában az irányító hatóság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély 
összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az e rendeletben 
meghatározott más jogosultak hozzáférnek. 

4) Tudomásul veszem, hogy magyar állampolgársággal rendelkező személy esetében ösztöndíj 
csak adóazonosító jellel rendelkező Pályázónak folyósítható. 

5) Kijelentem, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában meghatározott köztartozásom, ideértve az 
államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és meg nem 
fizetett tartozást is. 

6) Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén 
a köztartozás megfizetéséig az ösztöndíj nem illet meg, az esedékes ösztöndíj folyósítása 
felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül. 

7) Nyilatkozom arról, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a pályázat szabályszerűségének és az 
ösztöndíj rendeltetésszerű felhasználásának a Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter, a 
Nemzeti Tehetség Központ, valamint egyéb, jogszabályban meghatározott szervek által 
történő ellenőrzéséhez hozzájárulok. 

8) 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. 

9) Nyilatkozom, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait 
a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint visszafizetem. 

10) Tudomásul veszem, hogy nem lehet a támogatási jogviszonyban 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. 

11) Kijelentem, hogy elolvastam, megismertem, megértettem és tudomásul vettem az 
Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, valamint hozzájárulok az abban foglaltakhoz. 

 
13. Egyéb feltételek 
 
A programmal kapcsolatosan kezelt személyes adatok és a projektre vonatkozó adatok statisztikai 
célra, személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatóak, közzétehetőek és továbbíthatóak. 
 
A Pályázó hozzájárul, hogy a támogatás megítélése esetén a projekt keretében beküldött anyagokat, 
beszámolót, fotódokumentációt a Nemzeti Tehetség Központ korlátlanul felhasználja és nyilvánosan 
közzé tegye. 
 
A Nemzeti Tehetség Központ monitoringtevékenységének keretében – a pályázati program jellegétől 
függően – a projekt tevékenységeivel kapcsolatban a nyertes pályázóktól a pályázatban megadottakon 
felül további adatokat kérhet, a megvalósított eredmények tekintetében projektlátogatásokat 
folytathat. 
 
A Pályázó nyertes pályázata esetén hozzájárul, hogy a pályázat átadásával, az abban részt vevők 
díjazásával, rendezvényen történő részvételével kapcsolatos fotódokumentációk külön engedély 
nélkül publikálásra kerülhessenek a Nemzeti Tehetség Központ, illetve a Támogató által 
a későbbiekben meghatározott felületeken, a program népszerűsítése céljából. 
 
14. Elérhetőség 
 

Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
1134 Budapest, Váci út 49. 

tel.: +36 70 643 9377 
e-mail: mtm@ntk.hu 
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