
NEMZETI
TEHETSÉG

PROGRAM

Több mint 15 000  

nyertes pályázat

Mintegy  

3700 ösztöndíjas

Eddig  

24 milliárd forint 

támogatási összeg

Csaknem  

350 ezer fiatal 

támogatása évente

12 éve



Novák Katalin  
családokért felelős miniszter 

Magyarország válasza a 21. század kihívásaira a családok, a fiatalok 
és a tehetségek támogatása. A tehetséggondozás ügye nemzeti ügy, 
hiszünk abban, hogy közös célunk érdekében a fiatalokra, valamint  
a tehetségüket világra segítő mentorokra, pedagógusokra, szakembe-
rekre különleges figyelmet kell szentelnünk, nemzeti kincsként támo-
gatnunk kell őket. 

A Nemzeti Tehetség Program befektetés a jövőbe, 2021-ben mintegy 
3,6 milliárd forintot fordíthatunk tehetségtámogatásra. A világon 
egyedülálló kezdeményezésünket részben a Magyar Kormány segíti, 
de Önnek is lehetősége van támogatni a tehetségeket. Kérjük, sze-
mélyi jövedelemadójának második 1%-át ajánlja fel a program javára, 
ezzel személyesen is felkarolva egy tehetséget!

Mert a tehetség számít!



Hiszünk abban, hogy a program által kínált lehetőségek sokak 
számára sorsfordítóak fejlődésük útján. 

Megtalálni
A tehetségek feltérképezése hazánkban már kora gyermekkorban el-
kezdődik a támogatott óvodai fejlesztőprogramoknak köszönhetően, 
melyet az iskolai tehetségprogramok és versenyek követnek. A cél az, 
hogy a program által megfelelő esélyt teremtsünk minden, valamilyen 
területen kiemelkedő gyermek számára. A mentoroknak fontos szerep 
jut ebben, ezért gondot fordítunk képzésükre, számuk növelésére 
és munkájuk elismerése is.  
Minden évben Bonis Bona –  
A nemzet tehetségeiért díjjal  
jutalmazzuk a legkiemelkedőbb  
pedagógusok munkáját.

Megtartani
Annak érdekében, hogy a felfedezett tehetségek tovább tudjanak ha-
ladni kiteljesedésük útján, különböző ösztöndíjak segítik őket célzott 
támogatások formájában. Ezenfelül egyéni iskolai programok, tehet-
ségsegítő programok és táborok nyújtanak biztos hátteret a kiemelke-
dő munkához. 2020-ban összesen 48 pályázati kiírás jelent meg, ebből 
1481 intézményt, szervezetet tudtunk támogatni, így jut el évente kö-
zel 350 ezer gyermekhez a Nemzeti Tehetség Program. Fontos, hogy  
a tehetségeket helyben is támogassák, ezért jött létre a Tehetségbarát 
Önkormányzat díj, amelyet minden évben hat olyan település nyerhet
el, mely számára fontos az, hogy a kiemelkedő fiatalok helyben  
is hozzájuthassanak fejlődésükhöz szükséges  
eszközökhöz, lehetőségekhez, szakemberekhez.

Továbbadni 
A programban részt vevő fiatalok alumni közösségbe kerülhetnek, és 
az aktív együttműködéseknek köszönhetően bekapcsolódnak fiatal
társaik segítésébe. Ezen felül a mentoráló pedagógusok  
is folyamatos képzésekben részesülnek.

KÖZÉPPONTBAN
  A TEHETSÉGEK!

24 TBÖ díjas 

önkormányzat 

több mint 900 díjazott 

tehetségtámogató  

szakember (Bonis Bona) 

Képzésben, átképzésben részt vevő 

pedagógusok száma: 10 000 fő



Egyéni ösztöndíjak, támogatások

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj 
A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban már több mint 3700 
kiemelkedően tehetséges fiatal részesülhetett. A támogatást a 
díjazott fordíthatja egyebek mellett szakmai utazásra, képzésre 
vagy eszközvásárlására. Ez az ösztöndíj 8-tól 35 éves korig biz-
tosít lehetőséget a kiemelkedő tehetségeknek, akik később az 
alumniközösség tagjává válnak, így találkozókon, tréningeken, 
workshopokon vehetnek részt, és közreműködhetnek a fiatalabb 
ösztöndíjasok mentorálásában.

Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíj 
A szomszédos államokban élő magyar  
nyelven, vagy a magyar kultúra tárgyában  
tanulmányokat folytató, kiemelkedő  
tehetségű és szociálisan hátrányos  
helyzetű tanulók részesülhetnek  
ebben a támogatásban.

Stipendium Peregrinum Ösztöndíj 
A program célja, hogy a legkiválóbb, legtehetségesebb  
középiskolás fiatalok a világ legrangosabb  
egyetemeinek egyikén tanulhassanak.  
Ennek érdekében a #STIPI támogatást  
biztosít a felvételi folyamathoz,  
és a legjobbaknak fedezi a külföldi  
tanulással járó költségeket is.

A LEGJOBBAK KÖZÖTT!

17 fő díjazott,  

225 millió Ft  

támogatás  

(B komponens, 2020)

300 határon  

túli fiatal  

támogatása  

minden évben

Több mint 3700 egyéni támogatott pályázat  

2015-óta több mint 1,5 milliárd forint értékben

1481 támogatott  

intézmény 2020-ban



Ajánlja fel adója második 1%-át  
a Nemzeti Tehetség Program javára:

technikai szám: 1823 

nemzetitehetsegprogram.hu 
nemzetitehetsegprogram.1823 
nemzetitehetsegprogram 
mertatehetségszámít

99% tehetség – 1% adó

Polgár Judit 
sakknagymester, minden idők legjobb női játékosa, védnök  

Családtagok, barátok és mentorok részéről őszinte támogatás,  
biztatás, dicséret szavakban és tettekben, megerősítő pillantások, 
kritika, türelem, anyagi segítség – egy tehetség  
kibontakozása során ezek a mi feladataink.  
A tehetségé a munka.

Aki ma Magyarországon tehetséges, a Nemzeti Tehetség 
Programon (NTP) belül biztosan kaphat valamilyen formában 
– közvetett vagy közvetlen módon – támogatást. A program 
az adófizetői 1% felajánlásokból valósul meg, az ebből be-
folyt összeget pedig a központi költségvetési forrásból meg-
duplázzák.

Szervezetek támogatása
Lefedettségi körét tekintve a Nemzeti Tehetség Központ és a Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége mellett számtalan kisebb  
intézmény is gondoskodik nemzeti kincsünkről, a tehetségekről:

•  óvodáskortól fiatal felnőttkorig;

•   határokon innen és határokon túl;

•  egyéni ösztöndíjak és csoportos  
programok keretében;

•  számos tehetségterületen;

•  kistelepüléseken és nagyvárosokban egyaránt elérhető 
támogatásként;

•  felzárkóztatási programokkal, versenyek támogatásával,  
különböző területeken;

•  közvetlen támogatások (ösztöndíjak) és tehetséggondozó programok 
keretében (iskolákon, intézményeken, alapítványokon keresztül);

•   a tehetséges fiatalok számára anyagi helyzettől függetlenül 
elérhető támogatásokkal, garantálva az esélyteremtés lehetőségét;

•  az NTP egyaránt segíti a tehetséges fiatalokat és a tehetséggondozó, 
tehetségfejlesztő szakembereket, mestereket, mentorokat;

•  39 Minősített Tehetséggondozó Műhelyben, és több mint  
1400 Tehetségponton országszerte.

MERT A TEHETSÉG SZÁMÍT!

1481 támogatott  

intézmény 2020-ban
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