
 

Pályázati felhívás a Collegium Talentum tagság 
elnyerésére a 2016/2017-es tanévre szóló Márton Áron 

Kutatói Programra jelentkező, de ott támogatást nem 
kapott, a pályáztató által javasolt hallgatóknak 

2017.06.30-ig szóló időszakra 
 

 
A pályázat célja: 
A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM 
dokumentum 3.2.4. pontjába foglalt Collegium Talentum tehetséggondozó 
program feladata a határon túli magyar értelmiség-nevelés és utánpótlás 
támogatása.  
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola szakmai döntései alapján a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkársága a Sapientia Hungariae Alapítványt bízta meg a 
Collegium Talentum folytatásával. 
 
A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma 3/2017 (III.13.) számú döntése 
értelmében a Márton Áron Kutatói Program 2016/2017-be jelentkező, de ott 
támogatást nem kapott, a pályáztató által javasolt hallgatóknak szakmai 
munkájukat, az értelmiségi pályájukon való előrehaladásukat segítendő 
meghívásos pályázatot hirdet a Collegium Talentum programban való 
részvételük folytatására.  
 
A pályázaton sikeresen szereplők egyénenként ösztöndíjban, esetenként 
konferencia részvételi- és nyelvvizsgaköltség-támogatásban (költségtérítésben), 
képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosításában, 
valamint tutorjaik díjazásában részesülnek.  
 
A pályázat benyújtására jogosultak köre: 
 
Pályázhatnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Magyar Nyelvi 
Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztálytól 2017.03.28-án értesítést kapott, 
a 2016/2017-es tanévre meghirdetett Márton Áron Kutatói Programba 
pályázatot benyújtó, de a program anyagi kereteinek kimerülése okán elutasított 
pályázók. 
Jelen pályázatot benyújtóknak a pályázat benyújtásának idejében 
rendelkezniük kell egyetemi vagy főiskolai jogviszonnyal.  
 
 A pályázaton elnyerhető támogatás formája és tartalma: 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő, részben utófinanszírozású 
támogatás.  



 

A támogatás tartalma: 
a) Hallgatói ösztöndíj, melynek nagysága a jelen pályázati periódus végéig  
(2017.06.30.): 168.000 Ft (egyszázhatvannyolcezer forint).  
b) A pályázó tutorának díjazása jelen pályázati periódus végéig  max. 80.000 Ft. 
c) Tudományos és nemzeti hálózatépítés céljából közösségfejlesztő képzések, 
szakmai és kulturális programok biztosítása. 
d) Nemzetközi konferencia részvételi költségeihez támogatás lehetősége azok 
számára, akik előadással vagy poszterrel szerepelnek a pályázati program végéig 
megrendezendő konferencián. 
e) Sikeres nyelvvizsga esetén a vizsgadíj megtérítésének lehetősége. 
 
  A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények: 
 
A pályázatot 2017. április 11-éig elektronikusan kell beküldeni a ct@sha.hu 
címre.  
A felvételi pályázat a www.sha.hu honlapról letöltött jelentkezési lappal 
(Jelentkezési_lap_MAKPSHA_2017 nevű dokumentum) és mellékleteivel 
együtt érvényes. A jelentkezési lap tartalmazza a formai követelményeket is. 
 
A pályázás során a jelentkezési lap (adatlap) mellé elektronikusan 
beküldendő mellékletek a következők: 
 

a) Szakmai önéletrajz – minta csatolva a felhíváshoz, kötelező melléklet 

b) Munkaterv – minta csatolva a felhíváshoz, kötelező melléklet 

c) Tutori ajánlás – minta csatolva a felhíváshoz 

d) Iskolalátogatási igazolás, vagy az oktatási intézményben történő oktatási, 

kutatási tevékenységet folytató munka igazolása (pdf) – kötelező melléklet 

e) Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata (pdf)  

f) Hivatalos nyelvvizsgát igazoló dokumentumok másolata (pdf) – ha van 

g) Publikációs jegyzék – ha van 

h) Konferencia-részvételek (csak azok, amelyeken a pályázó előadóként vett 

részt) listája – ha van 

i) TDK eredmények – ha van 

A mellékleteket kérjük kizárólag .doc; .docx; .xls; .xlsx; .pdf formátumban 
küldeni! 
 

mailto:ct@sha.hu
http://www.sha.hu/


 

A pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos kérdésekben a 
Collegium Talentum program vezetője ad további felvilágosítást a ct@sha.hu 
címen és a +36 20 366 9736 telefonszámon. 
 
 A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról: 
 
A pályázatokról – az Ösztöndíjbizottság javaslatát figyelembe véve – a Sapientia 
Hungariae Alapítvány kuratóriuma dönt. 
 
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki 

a) a benyújtott pályázati dokumentációban a támogatási döntés tartalmát 
befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, 
 
b) nem rendelkezik Magyarország határain túli, a vele szomszédos 
országok valamelyikében állandó lakóhellyel, 
 
c) nem rendelkezik egyetemi vagy főiskolai jogviszonnyal, 
 
d) más magyar állami ösztöndíjban részesül, és erről nem értesíti a 
Sapientia Hungariae Alapítványt azért, hogy nyertes pályázat esetében 
módosított ösztöndíjösszeget ítélhessen meg a kuratórium, 
 
e) a munkatervében/kutatási tervében leírtakat nem teljesíti,  
 
f) tutorátol az értékelést a félévi beszámolási határidőre nem kapja meg. 
 
 

A támogatási szerződés megkötése, a támogatás biztosítása: 
 
A Collegium Talentum program támogatója a magyar állami költségvetés a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 10101/2016 nyilvántartási számú támogatási 
szerződése alapján. 
 
A pályázó a szerződéskötést követően részesülhet támogatásban.  
Szerződéskötésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felvett 
pályázónak fölsőoktatási intézménnyel jogviszonya van.  
A támogatások kifizetése banki utalással vagy készpénzben történik az 
aktualizált munkatervben/kutatási tervben leírtak teljesülését 
(előrehaladási jelentés, beszámoló) követően, azaz utófinanszírozásban, 
legkésőbb 2017. június 30-ig.  
 
Amennyiben a felvételt nyert kollégista rendelkezik más magyar állami 
ösztöndíjjal és erről nyilatkozott a pályázat benyújtásakor, lehetősége van 
arra, hogy a CT által biztosított ösztöndíj és a másik ösztöndíj közötti 



 

pozitív különbséget jelen pályázatban vállalt feltételek teljesülésekor 
támogatásként megkaphassa. 
 
Időpontok, határidők: 
 
A pályázatok beadási határideje: 2017. április 11. 23:59 - magyarországi idő. 
 
A pályázatok feldolgozása és írásbeli bírálata, döntés a támogatásról: 2017. 
április 19-ig. 
 
A pályázók értesítése és szerződéstervezet kiküldése e-mailben: 2017. április 26-ig. 
 


