
 
 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

STIPENDIUM PEREGRINUM ÖSZTÖNDÍJ 2019 

„A KOMPONENS” 

 

1. Adatok 

A meghirdetés dátuma: 2019. november 22. 

 

2. Pályázati felhívás 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (mint Támogató) megbízásából a Nemzeti Tehetség 

Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nemzeti Tehetség Központ) a Nemzeti Tehetség 

Program végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programja alapján felhívást tesz közzé a 

kiemelkedő tehetségű fiatalok külföldön történő tanulmányainak anyagi és szakmai 

támogatására. 

 

A 2019-2020. évi cselekvési program I.3. pontja alapján: „Ösztöndíjtípusú támogatással 

segíteni kell a kiemelkedően tehetséges hazai és határon túli magyar fiatalokat egyedi 

fejlesztéssel, beleértve a neves külföldi felsőoktatási intézményekben tanuló kiváló fiatalokat, 

speciális program megvalósításával.” 

 

3. Célkitűzés 

A felsőoktatás az emberi erőforrás, tudás és innováció fontos bázisa, az ország 

versenyképességében és általános fejlődésében jelentős szerepet tölt be. A felsőoktatásban rejlő 

lehetőségek a hazai intézményrendszer fejlesztése mellett a nemzetközi együttműködések és a 

nemzeti érdekek szerinti peregrináció, azaz a külföldi egyetemeken való tanulás eszközeivel is 

kamatoztathatók. A hazai munkaerőpiacon különös jelentőséggel bír a világ legrangosabb 

egyetemein szerzett diplomával elhelyezkedők aránya, a külföldön megszerzett tudás hazai 

hasznosulása. Különösen igaz ez azon külföldi diplomákra, amelyek a leggyorsabban fejlődő 

iparágakban hasznosítható tudást jelentik. Emellett az egyén tehetségkibontakoztatása 

szempontjából is fontos, hogy a legkiemelkedőbbek a legkiemelkedőbb egyetemeken 

teljesítsék a képességeikhez méltó kihívásokat, és ehhez megfelelő támogatáshoz jussanak, 

amihez pedig a tudás speciális esetben csak az országhatáron túl áll rendelkezésre. 

 



 
 

 

A legkiemelkedőbb tehetségek kiemelkedő támogatást érdemelnek.  

 

A Stipendium Peregrinum Ösztöndíj (a továbbiakban: Ösztöndíj) célja azon kiemelkedő 

tehetségek anyagi és szakmai támogatása, akik képességeik és tudásuk alapján esélyesek arra, 

hogy a világ legrangosabb egyetemeinek egyikén tanuljanak és vállalják, hogy megszerzett 

tudásukat tanulmányaik alatt és azt követően Magyarországon hasznosítják. 

 

Az Ösztöndíj „A komponense” lehetővé teszi, hogy nehéz anyagi helyzetű tehetséges fiatalok 

is esélyt kapjanak a legrangosabb külhoni felsőoktatási intézményekbe való jelentkezési 

eljárásban való részvételre, ezáltal a szocioökonómiai háttérből származó esetleges hátrányok 

csökkenjenek. 

Az Ösztöndíj – később meghirdetésre kerülő – „B komponense” a 2020. évi pályázati forduló 

során lehetővé teszi, hogy a kiemelkedő tehetségű fiatalok képességeiket optimális 

környezetben bontakoztathassák ki, a legkorszerűbb ismeretekhez jussanak hozzá, és a 

legmodernebb infrastrukturális feltételek közt szerezhessék meg tudásukat a világ legrangosabb 

egyetemeinek egyikén, amelyhez az Ösztöndíj teljeskörű anyagi támogatást nyújt. 

 

4. Pályázat benyújtására jogosultak 

4.1. Jelen Pályázati Kiírás, azaz az „A komponens” keretében az alábbi feltételeknek megfelelő 

pályázók nyújthatnak be támogatási kérelmet: 

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 17-23 éves tehetséges magánszemélyek, akik 

megfelelnek az alábbi feltételeknek: 

I. a beadás időpontjában 17. életévét betöltött és legfeljebb 23 éves, kiemelkedően 

tehetséges, középiskolában (lásd I. számú melléklet) tanulói jogviszonnyal rendelkező 

hazai és határon túli magyar tanulók vagy Magyarország államilag elismert 

felsőoktatási intézményeiben, illetve a szomszédos országok magyar nyelvű képzést 

folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), osztatlan 

mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő hazai vagy határon túli 

magyar hallgatók, akik ezen felül megvalósítják az alábbi általános követelményeket: 



 
 

 

a) képességeik és tudásuk alapján esélyesek arra, hogy a II. számú mellékletben 

felsorolt külföldi felsőoktatási intézmények egyikén tanuljanak, 

b) külföldi felsőoktatási intézmények általános felvételi eljárásán személyes 

megjelenés útján részt vesznek, 

c) tanulmányaik során példaképként szolgálhatnak, 

d) vállalják, hogy a Stipendium Peregrinum programban a későbbi pályázók számára 

tájékoztatási vagy támogatási segítséget nyújtanak, és 

e) vállalják a részükre esetlegesen kijelölt mentorokkal és/vagy mentoráltakkal a 

folyamatos kapcsolattartást. 

 

FIGYELEM! Az alsó korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján már betöltötte 

a 17.  életévét. A felső korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján még nem töltötte be 

a 24. életévét. 

 

FIGYELEM! Jelen pályázati kiírás doktori (Ph.D.) képzésre való jelentkezést nem támogat. 

 

FIGYELEM! A magyar állampolgársággal nem rendelkező pályázók esetében a magyar 

nemzetiséget igazolni szükséges. A magyar nemzetiség igazolásához csatolni szükséges: 

- a 2001. évi LXII. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti Magyar igazolvány 1-2. oldalának 

másolata, vagy 

- a 2001. évi LXII. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti Magyar igazolványra vonatkozó 

igénylés másolata, vagy 

- ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően 

megállapítható. 

 

FIGYELEM! A regisztráció és 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: 



 
 

 

- az Erasmus+ programban részt vevő fiatalok utazási, szállás és megélhetési költségeinek 

támogatására pályázik, vagy  

- a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló 

valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett. 

 

5. Pályázati kategóriák 

Az Ösztöndíj elnyerésére az alábbi kategóriában lehet pályázatot benyújtani: 

• „A komponens”: a II. számú mellékletben felsorolt külföldi felsőoktatási intézmények 

általános felvételi eljárásán személyes megjelenés útján való részvétel költségeinek 

fedezése. 

 

FIGYELEM! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen Pályázati Kiírás alapján a II. számú 

mellékletben található intézménylistában nem szereplő felsőoktatási intézmény általános 

felvételi eljárásán személyes megjelenés útján való részvétel költségeinek fedezése is 

megpályázható, amennyiben a Pályázó a pályázatában ismerteti és igazolja, hogy az adott 

intézmény miért – milyen rangsor vagy speciális tudás szerint – tartozhat a legrangosabb 

egyetemek közé. A bírálat során a bírálóbizottság megvizsgálja a Pályázó indoklását, de annak 

elfogadásáról szabadon dönthet. A II. számú mellékletben felsorolt külföldi felsőoktatási 

intézmények ugyanakkor elsőbbséget és többletpontot jelentenek a döntés során. 

 

6. Benyújtható pályázatok száma 

Jelen Pályázati Kiírás keretében egy pályázatban egy felvételi eljáráson (egy szakon) való 

részvétel pályázható, és egy pályázó legfeljebb három (3) pályázatot nyújthat be.  

 

7. Támogatási időszak 

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2019. december 1. és 2020. március 31. közé eső 

időszak, amelynek időtartama alatt a felvételi eljárás megvalósul.  

 

8. Díjazás és díjátadás 

8.1. A díjazás az ösztöndíjas fiatal további szakmai fejlődéséhez ösztöndíj formájában történő 

anyagi hozzájárulás. 



 
 

 

8.2. A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtói „Stipendium Peregrinum Ösztöndíj”-ban 

részesülnek. 

8.3. Az Ösztöndíj elnyerését igazoló oklevél átadása 2020 első félévében, Budapesten, 

ünnepélyes keretek között történik. 

 

9. A díjazottak száma és a rendelkezésre álló keretösszeg 

A díjazottak maximális száma az „A komponensben” nincs meghatározva. A pályázatok 

támogatására rendelkezésre álló összesített keretösszeg 18.000.000,- Ft, azaz tizennyolc-millió 

forint. 

 

10. A támogatás formája és mértéke 

10.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 

100%-os mértékű támogatási utófinanszírozás formájában. 

10.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 

10.3. A pályázaton legalább 70.000,- Ft, illetve legfeljebb 700.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatás igényelhető az „A komponens” esetében pályázatonként az alábbiak szerint: 

 

- Európai Unió tagállamának felsőoktatási intézménye (Egyesült Királyság nélkül): 

200.000,- Ft 

- Nem Európai Uniós tag európai állam és Egyesült Királyság felsőoktatási intézménye: 

400.000,- Ft 

- Észak-amerikai felsőoktatási intézmény: 600.000,- Ft 

- Ázsiai és a csendes-óceáni térségbeli felsőoktatási intézmény: 700.000,- Ft 

 

11. A támogatási összeg felhasználása és annak igazolása 

A nyertesek számára rendelkezésre bocsátott összeg olyan egyszeri pénzbeli támogatás, 

amelyet kötelezően a felvételi eljáráson való részvételre kell fordítani a pályázat által szabott, 

alábbi feltételek figyelembevételével. 

10.1. A pályázatban az alábbi költségek tervezhetők: 

10.1.1. európai felsőoktatási intézmények esetében: 

• felvételi eljárás díja 

• két éjszaka szállásköltség 



 
 

 

• utazási költség 

• biztosítás 

• legfeljebb két nap napidíj (a tervezhető napidíjak mértékét a III. számú melléklet 

tartalmazza) 

10.1.2. Európán kívüli felsőoktatási intézmények esetében: 

• felvételi eljárás díja 

• három éjszaka szállásköltség 

• utazási költség 

• biztosítás 

• legfeljebb három nap napidíj (a tervezhető napidíjak mértékét  a III. számú melléklet 

tartalmazza) 

10.2. Az ösztöndíj csak a Pályázó költségeinek fedezésére szolgál, annak keretében más 

személy (családtag, tanár, gyám stb.) utazása nem támogatható. 

10.3. A Pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy az általa benyújtott program 

költségvetésének részbeni támogatásáról is dönthet a döntéshozó, ha a pályázat tervezett 

elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely nem elszámolható, nem 

szükséges a projekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas, vagy az a 

rendelkezésre álló szabad előirányzatra tekintettel csak ekként lenne támogatható. 

Részbeni támogatásról szóló döntés esetén a Pályázónak módosított költségtervet 

szükséges benyújtania a Nemzeti Tehetség Központ részére. 

10.4. Az Ösztöndíj teljes összegének a pályázatban előírtaknak megfelelő, célzott 

felhasználását a Nemzeti Tehetség Központ felé legalább egy A4 oldalas szakmai 

beszámolóval szükséges igazolni (a Pályázati Kiírás 18. pontjában meghatározottaknak 

megfelelően), melynek benyújtási határideje a felvételi napját követő 15. naptári nap. 

10.5. Az Ösztöndíj elszámolása – a napidíj kivételével – a Pályázó nevére kiállított számlák, 

egyéb számviteli bizonylatok, nyugták alapján történik. 

10.6. Az Ösztöndíj a támogatásról szóló döntést követően egyösszegben, utófinanszírozás 

keretein belül kerül folyósításra a nyertesek részére. 

 

11. A pályázat tartalma 

11.1. Kérjük, töltsd ki a pályázati űrlapot! (IV. számú melléklet) 

11.2. Pályázat 



 
 

 

11.2.1. Kérjük, nevezd meg azt a felsőoktatási (cél)intézményt, amelynek a felvételi 

eljárásában személyes megjelenéssel részt kívánsz venni. Kérjük, csatold a 

visszaigazolást. 

11.2.2. Kérjük, mutasd be az Ösztöndíj igénylésének indokait és az Ösztöndíj 

felhasználásának tervét! (maximum 3000 karakter)  

11.2.3. Kérjük, mutasd be, hogy a pályázati támogatás elnyerését követően a Stipendium 

Peregrinum programban a későbbi pályázók számára milyen módon kívánsz 

tájékoztatási vagy támogatási segítséget nyújtani! (maximum 2000 karakter)  

11.2.4. Kérjük, mutasd be röviden az elmúlt 3 évben (2016-2019 között) elért 

eredményeidet. Nevezd meg, mely eredményedre, díjadra vagy a legbüszkébb! 

(maximum 3000 karakter) 

11.2.5. Kérjük, csatold az elmúlt 3 évben (2016-2019 között) elért eredményeidet 

igazoló dokumentumokat (oklevelek, versenyeredmények, érettségi bizonyítvány, 

nyelvvizsga stb.) 

11.2.6. Kérjük, mutasd be röviden önmagad, térj ki érdeklődési körödre, családi és 

szociális hátteredre, nyelvi kompetenciáidra, hobbidra stb.! (maximum 3000 karakter) 

11.2.7. Te vagy közeli hozzátartozód részesült-e a pályázat benyújtását megelőző egy 

évben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 

foglalt rendszeres szociális ellátásban, szociális szolgáltatásokban vagy települési 

támogatásban? Amennyiben igen, kérjük, csatold az igazolásokat. 

11.2.8. Szoktál önkéntes tevékenységet végezni? (Az érettségihez szükséges kötelező 

ötven órás időtartamú közösségi szolgálat nem tartozik ide.) Amennyiben igen, mutasd 

be a programot! (maximum 1000 karakter) 

11.2.9. Kérjük, nyilatkozz, hogy jelenleg részt veszel-e tehetséggondozó programban. 

Amennyiben igen, kérjük, mutasd be a programot! (maximum 2000 karakter) 

11.2.10. Kérjük, nyilatkozz, hogy jelenleg részt veszel-e felvételi előkészítő 

programban. Amennyiben igen, kérjük, mutasd be a programot! (maximum 2000 

karakter) 

11.2.11. Kérjük, nyilatkozz, hogy jelenleg részesülsz-e más ösztöndíjban! Amennyiben 

igen, kérjük, add meg az ösztöndíj(ak) nevét/neveit és összegét/összegeit. (maximum 

1000 karakter) 



 
 

 

11.3. Kérjük, excel táblázat segítségével mutasd be, milyen költségekkel tervezel és 

számolsz az Ösztöndíj elnyerése esetén! (VII. számú melléklet) 

11.4. Kérjük, töltsd ki az V. számú mellékletben található nyilatkozatokat! 

 

12. A pályázat benyújtásának módja 

A pályázatot elektronikus úton szükséges benyújtani, a http://www.nemzetitehetsegkozpont.hu/ 

online pályázatkezelő felületén található elektronikus űrlap kitöltésével és a szükséges 

mellékletek feltöltésével. A pályázat benyújtását a kérdésekre választ adva és a megjelölt 

elektronikus mellékletek feltöltésével lehet hiánytalanul teljesíteni. 

 

13. A pályázatok benyújtásának határideje 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 23. (hétfő) 09:00 óra. 

 

14. A pályázatok érvényességének vizsgálata, hiánypótlás 

14.1. A pályázatokat a Nemzeti Tehetség Központ ellenőrzi. 

14.2. A benyújtott pályázatokat a Nemzeti Tehetség Központ iktatja, és pályázati azonosítóval 

látja el. 

14.3. A Nemzeti Tehetség Központ a pályázatok befogadása során az alábbiakat vizsgálja meg: 

• a Pályázó a Pályázati Kiírásban meghatározott határidőn belül nyújtotta be a pályázatát, 

• a Pályázó e-mailben nyújtotta be a pályázatát, 

• a Pályázó a Pályázati Kiírás 4. pontjában meghatározott lehetséges támogatást igénylői 

körbe tartozik, 

• az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan 

igényelhető mértéket, 

• a Pályázó a Pályázati Kiírás 7. pontjában meghatározott támogatási időtartamban 

kívánja megvalósítani pályázatát, 

• a Pályázó az összes kötelező mellékletet megküldte. 

14.4. Az alábbi esetekben a pályázat nem kerül befogadásra a Nemzeti Tehetség Központ 

részéről, és további érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülhet: 

• a Pályázó nem a Pályázati Kiírásban meghatározott határidőn belül nyújtotta be a 

pályázatát, 

• a Pályázó nem e-mailben nyújtotta be pályázatát, 

http://www.nemzetitehetsegkozpont.hu/


 
 

 

• a Pályázó nem tartozik a Pályázati Kiírás 4. pontjában meghatározott lehetséges 

támogatást igénylői körbe, 

• az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető 

mértéket, 

• a Pályázó nem a Pályázati Kiírás 7. pontjában meghatározott támogatási időtartamban 

kívánja megvalósítani pályázatát. 

14.5. 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 3 napos hiánypótlási határidő 

megjelölésével. 

14.6. A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban hiánypótlásra nem kerülhet sor. 

14.7. Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely a hiánypótlási felhívásban 

megjelölt határidőn belül (a határidő utolsó napjának 23:59 órájáig) e-mailben megérkezett. 

 

FIGYELEM! Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat a hiánypótlási felhívásban 

megjelölt határidőre vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett 

eleget, úgy a Nemzeti Tehetség Központ megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az 

érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak. 

 

15. A pályázatok elbírálásának menete és főbb szempontjai 

15.1. A beérkezett pályázatok elbírálása az alábbiak szerint történik: 

- A Nemzeti Tehetség Központ szakértő munkatársai a pályázatban megfogalmazott 

szövegek tartalmi elemzése alapján előértékelést végeznek, és javaslatot tesznek a 

támogatásról. 

- Az előértékelők javaslata alapján az Ösztöndíjakról a Nemzeti Tehetség Központ 

ügyvezetője dönt. 

15.2. A pályázati döntés várható határideje: 2020. január 10. (péntek) 23:59 óra. 

15.3. A pályázat elbírálása során többletpontot kapnak az alábbi versenyeken és programokban 

helyezést, eredményt elért és/vagy résztvevő pályázók: 

• Nemzetközi Tudományos Diákolimpia 

• Nemzetközi Művészeti vagy Tanulmányi Verseny  



 
 

 

• OKTV 

• OTDK  

• SZÉTV 

• TUDOK 

• Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny  

• Egyéb Országos Művészeti vagy Tanulmányi Verseny  

• Az emberi erőforrások minisztere által a 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendeletben 

meghatározott és adományozott elismerés  

• MTA által alapított díj, kitüntetés  

• Junior Pro Scientia / Pro Scientia / Arte Aranyérem 

• Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 

• Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj 

 

FIGYELEM! Az elbírálás során kizárólag a felsorolt versenyek esetében, az elmúlt 3 évben 

(2016-2019 között) elért, igazolt eredmények vagy részvétel alapján jár többletpont. 

 

15.4. Előnyben részesülnek azon pályázók, akik, vagy akiknek közeli hozzátartozója a pályázat 

benyújtását megelőző egy évben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvényben foglalt rendszeres szociális ellátásban, szociális szolgáltatásokban vagy 

települési támogatásban részesültek. 

 

16. A pályázat értékelési szempontrendszere 

 

1. 
Az Ösztöndíj igénylés indokainak 

bemutatása. 
részletes és kidolgozott = 6 pont 

   részben kidolgozott = 1-5 pont 

    nem kidolgozott = 0 pont 

2. 

A támogatás elnyerését követően várható 

tájékoztatási vagy támogatási 

lehetőségek bemutatása. 

részletes és kidolgozott = 6 pont 

   részben kidolgozott = 1-5 pont 

    nem kidolgozott = 0 pont 

3. 
A Pályázó elmúlt 3 évben (2016-2019 

között) elért eredményeinek bemutatása. 

részletes, kidolgozott és 

alátámasztott = 5 pont 



 
 

 

   részben kidolgozott vagy részben 

alátámasztott = 1-4 pont 

    
nem kidolgozott vagy nem 

alátámasztott = 0 pont 

4. 

A Pályázó személyének bemutatása 

(érdeklődési kör, családi és szociális 

háttér, nyelvi kompetenciák, hobbi stb.) 

részletes és kidolgozott = 5 pont 

   részben kidolgozott = 1-4 pont 

    nem kidolgozott = 0 pont 

5. 

A Pályázó szokott-e a társadalmi 

felelősségvállalás jegyében önkéntes 

tevékenységet végezni. 

rendszeresen, igazolva = 2 pont 

   alkalomszerűen, igazolva = 1 

pont 

    nem végzett = 0 pont 

6. 
Az Ösztöndíj költségterve részletes és 

indokolt-e. 

minden költségtétel részletesen 

kifejtett és indokolt = 2 pont 

   

nem minden költségtétel 

részletesen kifejtett és indokolt, 

egyes költségtételek indokoltsága 

nem megítélhető = 1 pont 

    

a költségterv elnagyolt vagy a 

költségtételek nem kerültek 

alátámasztásra = 0 pont 

7. 

A tervezett kiadások költséghatékonyak, 

a tervezett költségek "az értéket a 

pénzért" elvet követik, a helyi piaci 

árakat nem meghaladó mértékűek. 

igen = 1 pont 

    nem = 0 pont 

8. 

A Pályázó vagy közeli hozzátartozója a 

pályázat benyújtását megelőző egy évben 

részesült-e a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényben foglalt rendszeres szociális 

ellátásban, szociális szolgáltatásokban 

vagy települési támogatásban. 

igen, igazolva (többféle) = 4 pont 



 
 

 

   
igen, igazolva (egy féle) = 2 pont 

 

nincs igazolva = 0 pont 

9. 

Nemzetközi Tudományos Diákolimpia, 

Nemzetközi Művészeti vagy Tanulmányi 

Verseny  

aranyérem = 7 pont 

    
ezüstérem = 5 pont 

bronzérem = 3 pont 

10.  

OKTV, OTDK, SZÉTV, TUDOK vagy 

Ifjúsági Tudományos és Innovációs 

Tehetségkutató Verseny  

1-3. hely = 3 pont 

   Nagydíj (TUDOK) = 2 pont 

   Első Díj (TUDOK) = 1 pont 

    Különdíj (OKTV) = 1 pont 

11. 
Egyéb Országos Művészeti vagy 

Tanulmányi Verseny  
országos döntőbe került = 1 pont 

12. 

Az emberi erőforrások minisztere által a 

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendeletben 

meghatározott és adományozott 

elismerés  

2 pont 

13. MTA által alapított díj, kitüntetés  2 pont 

14. 
Junior Pro Scientia / Pro Scientia / Arte 

Aranyérem 
aranyérem = 2 pont 

    ösztöndíj = 1 pont 

15. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 1 pont 

16. 
Új Nemzeti Kiválóság Program 

Ösztöndíj 
1 pont 

 

FIGYELEM! Az elbírálás során a 8. sorban szereplő szociális szempontok a szakmai 

eredmények pontszámának összesítése után kerülnek értékelésre. 

 

17. A Pályázók döntést követő kiértesítése 

A döntést követően a Nemzeti Tehetség Központ 30 napon belül írásbeli elektronikus értesítést 

küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Az értesítés tartalmazza a 

támogatási döntést, a pályázatban megjelöltnél alacsonyabb költségvetési támogatás 



 
 

 

biztosítása, a költségvetési támogatás feltételekhez kötése vagy elutasítása esetén annak 

indokait, a Kedvezményezett által teljesítendő feltételeket és annak határidejét, az ösztöndíj 

szerződés megkötésére a Támogató által megállapított ésszerű határidőre utalást és a kifogás 

benyújtásának lehetőségét és módját. 

 

18. Szerződéskötés 

18.1. A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit. Az 

ösztöndíj szerződés megkötéséhez a Pályázónak/Kedvezményezettnek be kell nyújtania a 

jogszabályok [Ávr. 75. §-ában felsorolt nyilatkozatok és dokumentumok, illetve az Áht. 50. § 

(1) bekezdése szerinti követelményeknek való igazolás], továbbá a Támogató, illetve a Nemzeti 

Tehetség Központ által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat. A támogatás igénybevételére 

az ösztöndíj szerződés keretei között van lehetőség, a szerződés megkötéséhez szükséges 

dokumentumokat a Kedvezményezettnek az értesítésben megjelölt határidőre kell 

megküldenie. 

18.2. 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 

ösztöndíj szerződést a Nemzeti Tehetség Központ köti meg. 

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

kézhezvételétől számított 60 napos határidőn belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki 

felróható egyéb okból nem jön létre. 

 

19. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 

19.1. A beszámolási kötelezettség teljesítése során a Kedvezményezettnek igazolnia kell, hogy 

a támogatás rendeltetésszerűen, a Támogató döntése szerinti célnak megfelelően, a 

szerződésben rögzített keretek között került felhasználásra. 

19.2. A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítania arra, hogy a támogatás teljes 

összegével el kell számolni. Amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott 

költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni a támogatási 

szerződésben meghatározott számlaszámára a pályázati azonosító közlemény rovatban történő 

feltüntetésével. Ezzel egy időben az összegre vonatkozó lemondó nyilatkozat eredeti példányát 

is meg kell küldeni a Nemzeti Tehetség Központ részére. 



 
 

 

19.3. A beszámoló elfogadása azt jelenti, hogy megállapítható a szerződésszerű teljesítés. A 

Nemzeti Tehetség Központ így dönt abban az esetben is, ha a Pályázó önkéntesen visszafizeti 

a fel nem használt támogatási összeget. 

19.4. A beszámoló elfogadása esetén a Nemzeti Tehetség Központ értesíti a Pályázót a pályázat 

lezárásáról. 

19.5. A beszámoló elutasítása azt jelenti, hogy a Kedvezményezett a támogatással való 

elszámolási kötelezettségének nem tett eleget vagy szerződésszegést követett el. Ennek esetei 

például a következők (részletes szabályozást a támogatási szerződés tartalmaz): 

- a Kedvezményezett a szükséges hiánypótlási felszólításokat követően sem küldött be 

záró szakmai beszámolót és/vagy pénzügyi elszámolást, vagy a hiánypótlási határidőt 

elmulasztotta; 

- a Kedvezményezett záró szakmai beszámolója és/vagy pénzügyi elszámolása teljes 

egészében elfogadhatatlan; 

- a Kedvezményezett a beszámolás során szerződésszegést követett el. 

Elutasító döntés esetén sor kerül a támogatási szerződéstől való elállásra. A szerződést 

megszegő Pályázónak ilyen esetben a Nemzeti Tehetség Központ felszólítására vissza kell 

fizetnie a kiutalt támogatási (rész)összeget a meghatározott kamat összegével növelten. 

19.6. A beszámoló részleges elfogadása azt jelenti, hogy a benyújtott beszámoló alapján csak 

részteljesítés állapítható meg. Ilyen esetben meghatározásra kerül, hogy a pénzügyi elszámolás 

mely tételei/összegei, illetve záró szakmai beszámoló mely elemei lettek elfogadva, illetve 

elutasítva. 

 

20. Kifogás 

20.1. Az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése értelmében az államháztartáson kívüli 

Kedvezményezettnek pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás 

igénylője vagy a Kedvezményezett a Nemzeti Tehetség Központnél kifogást nyújthat be, ha a 

pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a 

támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, 

visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Pályázati Kiírásba vagy a támogatási 

szerződésbe ütközik. 

20.2. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, 

amennyiben az nem jogszabálysértő, nem ütközik a Pályázati Kiírásba. 



 
 

 

20.3. Az Ávr. 102/D. § (2) bekezdése értelmében nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, 

intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás 

igénylőjére, illetve a Kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem 

állapít meg. 

20.4. Az Ávr. 102/D. § (3) bekezdése értelmében a kifogás benyújtására a kifogásolt 

intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában 

az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak 

bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására 

nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. 

20.5. Az Ávr. 102/D. § (4) bekezdése értelmében a kifogás tartalmazza 

a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő 

képviselője nevét; 

b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához 

szükséges adatokat; 

c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását; 

d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett 

jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és 

e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását. 

20.6. Az Ávr. 102/D. § (5) bekezdése értelmében érdemi vizsgálat nélkül a fejezetet irányító 

szerv – az elutasítás indokainak megjelölésével – elutasítja a kifogást, ha 

a) azt határidőn túl terjesztették elő, 

b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő, 

c) az a korábbival azonos tartalmú, 

d) a kifogás nem tartalmazza a (4) bekezdésben meghatározott adatokat, 

e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be, 

f) a kifogás benyújtásának nincs helye, 

g) a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével 

nem orvosolható. 

20.7. Az Ávr. 102/D. § (5a) bekezdése értelmében a Nemzeti Tehetség Központ – ha a 

kifogásban foglaltakkal egyetért – megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez 

szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást a fejezetet irányító szervnek. 



 
 

 

20.8. Az Ávr. 102/D. § (6) bekezdése értelmében, ha érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak 

nincs helye, a kifogást a fejezetet irányító szerv annak kézhezvételétől számított harminc napon 

belül érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal 

meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A 

kifogás elbírálásában - a fejezetet irányító szerv vezetője kivételével - nem vehet részt az, aki a 

kifogással érintett eljárásban részt vett. 

20.9. Az Ávr. 102/D. § (7) bekezdése értelmében, ha a kifogás alapos, a fejezetet irányító szerv 

elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként 

azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével – a 

kifogás benyújtóját írásban értesíti. 

20.10. Az Ávr. 102/D. § (8) bekezdése értelmében a kifogás tárgyában hozott döntés ellen 

további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye. 

 

21. Lemondás 

21.1. A Kedvezményezett a döntés után bármikor kezdeményezheti a támogatási összeg 

egészéről vagy egy részéről való lemondást elektronikusan megküldött e-mailben. Gyakori 

eset, hogy a Kedvezményezett a beszámoló elkészítése során szembesül azzal, hogy a 

támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a 

beszámolóval együtt kell beküldeni a lemondást és visszautalni a lemondott összeget. 

21.2. A lemondó nyilatkozatot a Kedvezményezettnek kell aláírni és a visszautalásról szóló 

terhelési értesítő hitelesített másolatát csatolni kell a nyilatkozathoz. 

 

22. Lezárás 

A pályázati program lezárása – a támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását 

követően – a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes 

költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás alapján történik. A pályázati 

program lezárásának tényéről a Nemzeti Tehetség Központ írásban értesíti a 

Kedvezményezettet. 

 

23. Adatmódosítás 

Amennyiben a szerződés megkötését követően a Kedvezményezett bármely adatában változás 

következik be, azt a Kedvezményezett haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül köteles a 



 
 

 

Nemzeti Tehetség Központnak bejelenteni a változást igazoló dokumentumok megküldésével 

egyidejűleg. 

 

24. Egyéb feltételek 

24.1. A programmal kapcsolatosan kezelt személyes adatok és a projektre vonatkozó adatok 

statisztikai célra, személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatóak, közzétehetőek és 

továbbíthatóak. 

24.2. 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. 

24.3. 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, a megvalósított eredmények 

tekintetében projektlátogatásokat folytathat. 

24.4. 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 a program népszerűsítése céljából.  

 

25. További információ 

A pályázattal kapcsolatban további információkat az sp@nemzetitehetsegkozpont.hu e-mail 

címen kérhet, valamint a http://www.nemzetitehetsegkozpont.hu/ weboldalon olvashat. 
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I. számú melléklet 

A hazai középiskolák típusai a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint: 

• gimnázium, 

• szakgimnázium, 

• szakközépiskola. 

  



 
 

 

II. számú melléklet 

A priorizált intézmények köre 

 

Aarhus University Denmark 

Australian National University Australia 

California Institute of Technology USA 

Carnegie Mellon University USA 

Columbia University USA 

Cornell University USA 

Delft University of Technology Netherlands 

Duke University USA 

École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 

Erasmus University Rotterdam Netherlands 

Ghent University Belgium 

Harvard University USA 

Heidelberg University Germany 

Imperial College London UK 

John Hopkins University USA 

King's College London UK 

KU Leuven Belgium 

Kyoto University Japan 

LMU Munich Germany 

London School of Economics and Political Science (LSE) UK 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA 

McGill University Canada 

Nanyang Technological University, Singapore Singapore 

National University of Singapore Singapore 

New York University (NYU) USA 

Northwestern University USA 

Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris France 

Peking University China 

Princeton University USA 

Sapienza University of Rome Italy 

Sorbonne University France 

Stanford University USA 

Stockholm University Sweden 

Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) Switzerland 



 
 

 

Technical University of Munich Germany 

The Hong Kong University of Science and Technology 

(HKUST) 
Hong Kong 

The University of Manchester UK 

The University of Texas at Austin USA 

The University of Tokyo Japan 

Trinity College Dublin Ireland 

Tsinghua University China 

University College London (UCL) UK 

University of Bonn Germany 

University of Bristol UK 

University of British Columbia Canada 

University of California, Berkeley USA 

University of California, Los Angeles (UCLA) USA 

University of California, San Diego USA 

University of Cambridge UK 

University of Chicago USA 

University of Copenhagen Denmark 

University of Edinburgh UK 

University of Helsinki Finland 

University of Hong Kong Hong Kong 

University of Illinois at Urbana-Champaign USA 

University of Melbourne Australia 

University of Michigan, Ann Arbor USA 

University of Oxford UK 

University of Paris-Sud (Paris 11) France 

University of Pennsylvania USA 

University of Toronto Canada 

University of Washington USA 

University of Zurich Switzerland 

Uppsala University Sweden 

Utrecht University Netherlands 

Yale University USA 

 

 

 

  



 
 

 

III. számú melléklet 

A pályázható napidíjak összege 

 

Európai Unió tagállama (Egyesült Királyság nélkül): 15.000,- Ft 

Nem Európai uniós európai állam és Egyesült Királyság: 20.000,- Ft 

Észak-Amerika: 20.000,- Ft 

Ázsia és a csendes-óceáni térség: 25.000,- Ft 

 

  



 
 

 

IV. számú melléklet 

Pályázati űrlap 

 

1. Személyes adatok 

Név 

Anyja neve 

Születési idő 

Születési hely 

Adóazonosító jel 

Lakcím 

Értesítési cím 

Telefon 

E-mail-cím 

 

2. Középiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező hazai és határon túli magyar tanulók 

részére 

2.1. Válaszd ki a középiskola típusát, melyben tanulmányaidat folytatod! 

[  ] gimnázium 

[  ] szakgimnázium 

[  ] szakközépiskola 

2.2. Nevezd meg, mely középiskolában tanulsz! 

2.3. Kérjük, csatold az igazolást a tanulói/magántanulói jogviszony fennállásáról! 

 

FIGYELEM! Kizárólag a középiskola által kiállított igazolás fogadható el, diákigazolvány 

másolata nem. Idegen nyelvű dokumentum esetén a Pályázó által készített fordítással együtt 

szükséges csatolni. 

 

3. Felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező hazai és határon túli 

magyar tanulók részére 

3.1. Nevezd meg, mely felsőoktatási intézményben, melyik karon és milyen szakon tanulsz! 

Felsőoktatási intézmény neve 

Kar neve 



 
 

 

Szak megnevezése 

3.2. Nevezd meg a képzés típusát: 

[  ] alapképzés (BA/BSc) 

[  ] osztatlan mesterképzés 

[  ] mesterképzés (MA/MSc) 

3.3. Kérjük, válassz az alábbiak közül! 

[  ] magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató 

[  ] részösztöndíjjal támogatott hallgató 

[  ] önköltséges hallgató 

3.4. Kérjük, csatold az igazolást a hallgatói jogviszony fennállásáról! 

 

FIGYELEM! Kizárólag a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás fogadható el, 

diákigazolvány másolata nem. Idegen nyelvű dokumentum esetén a Pályázó által készített 

fordítással együtt szükséges csatolni. 

 

3.5. Tagja vagy-e szakkollégiumnak? 

[  ] igen 

[  ] nem 

Szakkollégium neve 

Amennyiben igen, nevezd meg, melyiknek! 

 

4. Kérjük, nyilatkozz a cselekvőképességedről! 

[  ] cselekvőképes 

[  ] cselekvőképtelen 

[  ] korlátozottan cselekvőképes 

 

Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes pályázó esetén szülő/törvényes képviselő 

adatai 

 

Szülő/törvényes képviselő neve 

Szülő/törvényes képviselő születési helye 

Szülő/törvényes képviselő születési ideje 



 
 

 

Szülő/törvényes képviselő adóazonosító jele 

Szülő/törvényes képviselő anyja neve 

Szülő/törvényes képviselő lakcíme 

Szülő/törvényes képviselő értesítési címe 

Szülő/törvényes képviselő telefonszáma 

Szülő/törvényes képviselő e-mail-címe 

 

5. Pályázat 

5.1. Kérjük, nevezd meg azt a felsőoktatási (cél)intézményt, amelynek a felvételi eljárásában 

személyes megjelenéssel részt kívánsz venni! 

Felsőoktatási (cél)intézmény neve 

Kérjük, csatold a visszaigazolást! 

5.2. Kérjük, mutasd be az ösztöndíj igénylésének indokait és az ösztöndíj felhasználásának 

tervét! 

5.3. Kérjük, mutasd be, hogy a pályázati támogatás elnyerését követően a Stipendium 

Peregrinum programban a későbbi pályázók számára milyen módon kívánsz tájékoztatási vagy 

támogatási segítséget nyújtani! 

5.4. Kérjük, mutasd be röviden az elmúlt 3 évben (2016 és 2019 között) elért eredményeidet! 

Nevezd meg, mely eredményedre, díjadra vagy a legbüszkébb! 

5.5. Kérjük, csatold az elmúlt 3 évben (2016 és 2019 között) elért eredményeidet igazoló 

dokumentumokat (oklevelek, versenyeredmények, érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga stb.)! 

5.6. Kérjük, mutasd be röviden önmagad, térj ki érdeklődési körödre, családi és szociális 

hátteredre, nyelvi kompetenciáidra, hobbidra stb.! 

5.7. Te vagy közeli hozzátartozód részesült-e a pályázat benyújtását megelőző egy évben a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglalt rendszeres 

szociális ellátásban, szociális szolgáltatásokban vagy települési támogatásban? 

[  ] igen 

[  ] nem 

Amennyiben igen, kérjük, csatold az igazolásokat! 

5.8. Szoktál önkéntes tevékenységet végezni? (Az érettségihez szükséges kötelező ötvenórás 

időtartamú közösségi szolgálat nem tartozik ide.) 

[  ] igen 



 
 

 

[  ] nem 

5.9. Kérjük, nyilatkozz, hogy jelenleg részt veszel-e tehetséggondozó programban! 

[  ] igen 

[  ] nem 

5.10. Kérjük, nyilatkozz, hogy jelenleg részt veszel-e felvételi előkészítő programban! 

[  ] igen 

[  ] nem 

5.11. Kérjük, nyilatkozz, hogy jelenleg részesülsz-e más ösztöndíjban! 

[  ] igen 

[  ] nem 

5.12. Kérjük, excel táblázat (VII. számú melléklet letöltése) segítségével mutasd be, milyen 

költségekkel tervezel és számolsz az ösztöndíj elnyerése esetén! 

5.13. Kérjük, az V. számú mellékletben foglalt, kitöltött és általad aláírt Pályázói nyilatkozatot 

töltsd föl! 

  



 
 

 

V. számú melléklet 

Pályázói nyilatkozatok 

1) Nyilatkozom, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és 

dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek. 

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

nyújtottam be. 

[  ] igen 

[  ] nem 

3) 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 jelzéseimig – 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 Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, valamint a Nemzeti Tehetség Központ felhasználja a lejárt 

köztartozások teljesítése, illetőleg a köztartozás bekövetkezése tényének és 

összegének megismeréséhez. 

4) 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. 

5) Tudomásul veszem, hogy magyar állampolgársággal rendelkező személy esetében 

ösztöndíj csak adóazonosító jellel rendelkező Pályázónak folyósítható. 



 
 

 

6) 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. 

7) 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. 

8) Nyilatkozom arról, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a pályázat szabályszerűségének 

és az ösztöndíj rendeltetésszerű felhasználásának az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

a Nemzeti Tehetség Központ, valamint egyéb, jogszabályban meghatározott szervek 

által történő ellenőrzéséhez hozzájárulok. 

9) 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. 

10) Nyilatkozom, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait 

a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint visszafizetem. 

11) 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. 



 
 

 

12) 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 

 

Helyszín: 

Dátum: 

 

 

 

………………………………….. 

Pályázó aláírása 

  



 
 

 

VI. számú melléklet 

Szülői (törvényes képviselői) nyilatkozat 

 

1) A Pályázó törvényes képviselője jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten és 

visszavonhatatlanul hozzájárulok a pályázati dokumentumokban meghatározott 

személyes adatkezeléshez, 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 elnyerhető ösztöndíjat a törvényes 

felügyeletem alatt álló Pályázó igénybe kívánja 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 

 

Helyszín: 

Dátum: 

 

 

 

………………………………….. 

Szülő (törvényes képviselő) aláírása 

  



 
 

 

VII. számú melléklet 

Költségterv 

 

Stipendium Peregrinum Ösztöndíj Program 

Költségterv 

    

Pályázó neve   

Célintézmény neve   

Célintézmény címe   

    

Költségelem megnevezése* Tervezett költség (HUF) 

    

(pl. repülőjegy Budapest–London)  

(pl. buszjegy London–Oxford)  

(pl. biztosítási díj 2 napra)  

    

Összes tervezett költség  
 

 


