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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 „Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelv ű oktatásban résztvev ő kiemelked ően 
tehetséges, szociálisan hátrányos helyzet ű tanulók támogatására” 

(Pályázat kódja: NTP-ADY-11)  
 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: NEFMI) megbízásából az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) és a Wekerle Sándor Alapkezelő (továbbiakban: Alapkezelő) a 
Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról szóló 
1373/2011. (XI.8.)  Kormányhatározat, valamint a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 
152/2009. (VII.23.) Kormányrendelet, valamint a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium költségvetési 
fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi felhasználásának szabályairól szóló 
54/2011. (IX.1.) NEFMI rendelete alapján nyílt pályázatot hirdet a külhoni magyar nyelv ű 
oktatásban résztvev ő kiemelked ően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzet ű tanulók 
támogatására . 

 

Szakmai indoklás 
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő 
közösségek nemzeti együttműködésének támogatása. A 1373/2011. (XI.8.)  Korm. határozat 
rögzítette a Nemzeti Tehetség Program 2011-2012. évi cselekvési programját, amelynek 
finanszírozásáról a 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelettel módosított 152/2009. (VII.23.) Korm. rendelet 
rendelkezett. A 2011-2012. évi cselekvési program VII.2 pontja tartalmazza: „Támogatni kell a határon 
túli magyarság regionális, valamint az egész Kárpát-medencére kiterjedő magas szintű tematikus 
Tehetségsegítő Tanácsainak, Tehetségpontjainak működését, együttműködését egymással, az állami 
intézményekkel és az önkormányzatokkal, valamint tevékenységük elmélyítését és kiterjesztését.” 
A kormány külhoni magyarokkal kapcsolatos stratégiájának alapelve az egységes nemzetben, így az 
egységes nemzeti oktatáspolitikában való gondolkodás. Magyarországon a tehetséggondozás, a 
Nemzeti Tehetség Program kidolgozása az oktatás és ezen keresztül az ország szellemi erejének 
megerősítését célozza meg, amelyet a 1373/2011. (XI.8.)  Korm. határozatban foglaltak szerint ki kell 
terjeszteni a külhoni magyarokra is.  
Az Ady Endre-ösztöndíj a fent vázolt koncepcióval harmonizálva jelentős mértékben hozzájárul a 
külhoni magyar közoktatás megerősítéséhez, a magyar nyelvű oktatás minőségének 
megszilárdításához és növeléséhez, a magyar nyelvű oktatás vonzóvá tételéhez, a magyarság 
szellemi és gazdasági felemelkedésének elősegítéséhez.  

II. A pályázat célja 

Cél pénzügyi segítség nyújtása a határon túli magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően 
tehetséges 6–12. (Szlovákiában 13.) évfolyamon (középiskolában vagy alapfokú iskolában) tanuló, 
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára annak érdekében, hogy a támogatás révén 
zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat. 
 
 
III. A rendelkezésre álló keretösszeg 
 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 30 000 000 Ft, azaz harmincmillió forint a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklete, XX. 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20/4/34 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat. (ÁHT: 
282178) terhére. 
 
 
IV. A pályázaton igényelhet ő támogatás összege, formája, mértéke 
 
a) Javasolt támogatás összege: 100.000,- Ft –nak megfelelő valuta/fő a 2011/2012. tanévre. 
b) Az igényelhet ő támogatás formája : A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az ösztöndíj 
összegének folyósítása egyszeri átutalással történik.  
c) Az igényelhető támogatás mértéke: 100.000,- Ft-nak megfelelő valuta/fő a 2011/2012. tanévre. 
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V. Támogatási id őszak 
 
 Jelen pályázat keretében az ösztöndíj a 2011/2012. tanévre vonatkozik. 
 
Támogatás folyósításának várható időpontja: 2012. május 15 – 2012. június 30. 

VI. Várhatóan támogatandó pályázatok száma: 300 
 
VII. Pályázók köre 

A pályázatot a határon túli magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, 6–12. 
(Szlovákiában 13.) évfolyamon (alapfokú iskolában vagy középiskolában) tanuló, kiemelkedően 
tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj 
támogatás céljából. 

VIII.  A pályázat feltétele, követelményei 
 
Pályázatot kizárólag olyan a VII. pontban leírt tanuló nyújthatja be, aki  

1) kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik 
Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike : 
a./ jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2010/2011. tanévben, 
b./ megyei vagy országos vagy nemzetközi versenyen 1-5. helyezést ért el a 2010/2011. 
tanévben, 
c./ a tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, erről igazolást és ajánlást állít 
ki; 
 
és 
 

2) szociálisan hátrányos helyzetű 
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike : 
nagycsaládban él, árva, félárva, a szülő egyedülálló, valamely szülő valóban munkanélküli, 
szülő tartósan beteg vagy rokkant, illetve olyan családi körülmény, amely miatt a családja az 
átlagosnál rosszabb anyagi körülmény között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve 
van. 

A felsorolt feltételek igazolására a pályázathoz a IX. pontban leírt módon dokumentumokat kell 
benyújtani. A VIII. 2) pontban leírt szociális helyzetről iskola igazgatójának vagy a magyar nyelvű 
tagozat vezetőjének, ezek hiányában az osztályfőnöknek kell nyilatkoznia és a nyilatkozatot az iskola 
pecsétjével ellátnia. 

A pályázónak vállalnia kell, hogy pozitív döntés esetén saját vagy a szülő/ gyám nevére szólóan 
bankszámlát nyit, amelyre az ösztöndíjat a Támogató folyósítja majd. 

Figyelem!  Az OFI és az Alapkezelő jogosult az ösztöndíj megítélése után is megbízottjai által a 
megadott adatok helyszínen történő ellenőrzésére, és amennyiben bebizonyosodik, hogy a pályázó 
vagy iskolája hamis adatot közölt – az ösztöndíj folyósítás azonnali leállítása mellett –, az intézmény 
további pályázásból történő kizárását vonhatja maga után. 

IX. Pályázat formai követelményei 

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia.  

 
Két eredeti és egy másolati példányban:  
• Pályázati adatlap; 
• Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy 

az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat (1. számú melléklet); 
• A pályázó nyilatkozat (2. számú melléklet) 
• A 2010/2011. évi év végi bizonyítvány fénymásolata (Kötelezően beküldendő melléklet); 
• Amennyiben van, a megyei vagy országos, vagy nemzetközi verseny eredményéről kiállított 

oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum;  
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• Amennyiben van, a tehetségpont igazolása, ajánlása a pályázóról, részletesen bemutatva a 
pályázó eddigi eredményeit, csatolva a tehetséget bizonyító más igazolást (pl. kiállítás, koncert, 
újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal). 

 
A pályázatot magyar nyelven, példányonként összef űzve, zárt borítékban kell benyújtani!  
 
Pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai hibásnak min ősül, ha:  
• nem felel meg a pályázati kiírásnak, 
• a pályázat során valótlan adatot közöl, 
• határidőn túl kerül benyújtásra, 
• az adatlap kitöltése hiányos, 
• mellékletek hiányoznak. 
 
 
X. Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha 
 

a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló 
valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; 

b) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott 
támogatás felhasználásával jogszabályban, vagy a támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségét megszegve még nem számolt el, vagy a támogató által ennek 
következtében vagy egyébként a beszámoló, elszámolás alapján a részére előírt 
visszafizetési kötelezettséget a megállapított határidőben, illetve a részletfizetési 
megállapodásban meghatározott határidőben nem teljesítette.; 

c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül 
eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól; 

d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás 
felhasználásával kapcsolatban; 

e) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, 
vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük 
szemben; 

f) jogszabályban, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm.rendelet (Ávr-ben) vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként 
meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a 
megtett nyilatkozatát visszavonja. 

 
XI. A pályázat benyújtásának módja és helye 
 
Papír alapon:  
 
A pályázat papír alapon , határid őben történ ő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele. 
 
A pályázatot papír alapon postai úton két eredeti és egy másolati példányban példányonként  
összef űzve, zárt csomagolásban, országonként az alábbi hat áron túli közrem űködő 
szervezetek címere kell benyújtani:  
 

− Szlovákia:  Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 94501 Komárno, Elektráreňská 2, 
P.O.BOX 49, tel.: 035 771 4755, 3572, fax: 035 771 4756, e-mail: szmpsz@szmpsz.sk 

 
− Ukrajna "GENIUS" Jótékonysági Alapítvány lesz 2012-es évtől. 

Székhelye: Olha Kobiljanszka u. 17. Beregszász, Kárpátalja, 90202 Ukrajna, tel.: 
00380314124343, fax: 00380314123462, agora@kmf.uz.ua, genius-ja.uz.ua Az Alapítvány 
elnöke: Dr. Brenzovics László. 

 
− Románia:  Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi 

„Nyilas Misi”, Cluj-Napoca, B-dul 21. Dec.1989. nr. 116. tel.: 0264-531153, fax: 0264-591582, 
e-mail: nyilas_misi@yahoo.com, honlap: www.nyilasmisi.ro  
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− Szerbia:  Bolyai Farkas Alapítvány, Posta utca 18., 24400 Senta, tel 024-816-700, fax 024-
817-776, e-mail: vjanos@bolyai-zenta.edu.rs, honlap: www.bolyaifarkas.org.rs  
 

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: 

 „Ady Endre-ösztöndíj” című pályázat 
 
 
 
A fent megjelölt határon túli közreműködő szervezetek a pályázatok benyújtási határidejét követő 20 
napon belül a beérkezett pályázatokat továbbítják papír alapon 

− egy eredeti példányban a Wekerle Sándor Alapkezelő részére a 1088 Budapest, Múzeum u. 
17. címre; 

− egy eredeti példányban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség 
Programiroda részére a 1363 Budapest, Pf. 49. címre. 

A határon túli közreműködő szervezetek a beérkezett pályázatokkal együtt megküldik papír alapon és 
elektronikus úton a formai hiba miatt elutasított pályázatok jegyzőkönyv szerinti tételes jegyzékét és a 
formailag megfelelő pályázatok elektronikus listáját is, melyek tartalmazzák a pályázati adatlap szerinti 
tételes adatokat. 
 

XII. A pályázat benyújtásának határideje  
 
Beadási határidő*: 2012. április 6.  
* postabélyegző dátuma. 
A határid őn túl érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül eluta sításra kerül.  
 
XIII. Hiánypótlás 
 
Amennyiben a pályázó által benyújtott pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott 
formai követelményeknek, a határon túli közreműködő szervezet - 5 munkanapos határidő kitűzésével 
– a pályázót felszólítja a hibák, hiányosságok megjelölése mellett a pályázatának kijavítására a 
pályázatok beérkezését követő  5 napon belül.  
Ha  pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, illetve a hiányosságokat nem pótolja a 
megadott határidőn belül, a pályázatot a határon túli közreműködő szervezet elutasítja és erről értesíti 
a pályázót. 
 
 
XIV. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontren dszere és határideje 
 
A pályázat elbírálásának szempontjai: a pályázó elért tanulmányi, illetve versenyeredményei, 
tehetsége, szociális rászorultsága a VIII. pontban leírt követelmények figyelembevételével. 
 
A pályázatok támogatásáról a NEFMI delegáltjaiból e célra létrehozott 5 tagú Szakmai Tanács 
javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejétől 
számított 60 napon belül dönt.  
 
XV. A Pályázók döntést követ ő kiértesítése 
 
A kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket az OFI (www.ofi.hu) és az Alapkezelő 
(www.wekerle.gov.hu) a döntést követő 2 munkanapon belül a honlapján közzé teszi. 
 
 Az Alapkezelő a döntést követő 10 napon belül írásban is értesíti a pályázót a pályázat eredményéről.  
 
  
XVI. Szerződéskötés 
 
Döntést követően az Alapkezelő a támogatott ösztöndíjasokkal a támogatás igénybevételéről, 
felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és 
elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről, az elállás, felmondás jogáról, a 
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szerződés biztosítékairól támogatási szerződésben állapodik meg. Az ösztöndíj összegének 
folyósítása egyszeri átutalással történik.  
A NEFMI a határon túli szervezetek részére a feladatellátás során felmerülő költségeket a döntést 
követően megállapodás keretében biztosítja. 
 
 
XVII. A támogatás elszámolása és ellen őrzése 
 
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2012. június 30. 
 
A támogatottak által készített szakmai beszámoló be nyújtása:  
 

Határid ő: 2012. július 15. 
 

 
Alapkezelő részére megküldendő dokumentum: szakmai beszámoló két eredeti példányban. 
Az Alapkezelő és az OFI a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint ellenőrzi a  
támogatás felhasználásának teljesítését a kedvezményezettek által benyújtott szakmai 
beszámolókalapján. 
 
A pályázat megvalósításáról készült szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
- Írásos szakmai beszámolót. A szakmai beszámoló tartalmazza tanulónként a támogatott tanévre 
(2011/2012.) vonatkozóan az osztályfőnöki jellemzését, amely magában foglalja a támogatott tanuló 
tanulmányi átlageredményét, versenyeredményeit, illetve amennyiben van, mellékelni kell a 
tehetségpont igazolását a tanuló támogatott tanévben végzett tevékenységéről. 
 
 
XVIII. Kifogás 
 
Az Ávr.. 90. §-a, illetve az 54/2011. (IX.1.) NEFMI rendelet 13. §-a  értelmében az államháztartáson 
kívüli szervezetek (a támogatás kedvezményezettje, illetve igénylője) kifogást nyújthatnak be, ha a 
pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a 
támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott 
támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás - álláspontjuk szerint - 
jogszabálysértő.  
A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 napon 
belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétől vagy a mulasztástól számított 30 napon 
belül lehet benyújtani a nemzeti erőforrás miniszternek. A NEFMI rendelet 13. § (4) bekezdése és az 
Ávr. 90. § (3) alapján a kifogást a kifogást tevő az Alapkezelőhöz (lebonyolító szervezet) is 
benyújthatja, amely szervezet a kifogást a külön jogszabályok szerint továbbítja a miniszter részére.   
 
A kifogásnak tartalmaznia kell: 
- a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő 

képviselője nevét;  
- a kifogással érintett pályázati eljárás, támogatási igény vagy a támogatás azonosítását - így 

különösen a pályázat címét, a támogatás célját, a támogatási szerződés számát -, valamint a 
támogató meghatározását;  

- a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását;  
- a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel, döntéssel 

megsértett jogszabályhely pontos megjelölését;  
- a kifogást tevő vagy a nem természetes személy kifogást tevő képviselőjének saját kezű 

aláírását; 
- a kifogás határidőben történő benyújtásának igazolására alkalmas dokumentumot vagy iratot. 
 
Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás egyazon pályázó vagy Kedvezményezett 
részéről csak egy alkalommal nyújtható be. 
A miniszter a kifogást annak kézhezvételétől számított 15 napon belül érdemben elbírálja. A miniszter 
a kifogás tárgyában hozott, indokolással ellátott döntéséről a kifogást tevőt, továbbá - amennyiben a 
támogatás nyújtására irányuló eljárásban lebonyolító szervezet közreműködik - a lebonyolító 
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szervezetet írásban értesíti. E határidőbe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő. A miniszter az e bekezdésben meghatározott határidőt annak lejárta előtt, 
indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja, és erről a kifogást tevőt 
írásban értesíti.  
 
 
XIX. További információk   
 
 

A pályázattal kapcsolatosan további információkat a z alábbi elérhet őségeken kaphatnak: 
 

pályázatok szakmai tartalmával kapcsolatos információ: 
Oktatáskutató és Fejleszt ő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda , 

Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247 
e-mail: ntp@ofi.hu; 

 
pénzügyi és formai értékeléssel kapcsolatos információ: 

Wekerle Sándor Alapkezel ő 
Telefon: (06-1) 301-3200, 

Fax: (06-1) 301-3220, 
e-mail: info@wekerle.gov.hu 

 
a magyar jogszabályok megtekinthetőek az alábbi címen: 

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso 
 
 
Budapest, 2012. március 6. 


