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Mert a tehetség 
számít!
A Nemzeti Tehetség Program célja a tehetsé-
ges magyar fiatalok felkutatása, tehetségük 
kibontakozásának elősegítése. A Program ke-
retében a legkülönfélébb területeken kima-
gasló tehetségek és tehetséggondozó szak-
emberek közvetlenül ösztöndíj vagy elismerés, 
díj formájában, vagy közvetett módon, szak-
mai műhelyeken, iskolákon keresztül kaphat-
nak támogatást. 

A Nemzeti Tehetség Program első évtizedé-
ben, a 2009-2019 közötti időszakban több 
mint 14 000 projekt során mintegy 21 milli-
árd forintról született támogatói döntés. 



Novák Katalin 
család- és ifjúságügyért  
felelős államtitkár 

„A tehetséges fiataloknak odafigyelésre, biz-
tatásra, szakmai támogatásra van szükségük 
– ezt adja meg a Nemzeti Tehetség Program 
minden területen, a művészetektől, a tudomá-
nyokon át egészen a sportig. Sokféle lehető-
séget kínálunk egészen óvodás kortól, a fiatal 
felnőttkorig, hogy a tehetséges fiatalok érez-
zék, nincsenek egyedül. 

Évente mintegy 350 ezer tehetséges magyar 
fiatalhoz jutunk el közvetve vagy közvetlenül. 

A jó eredményekhez nem elég önmagában 
a Nemzeti Tehetség Program, szükség van a 
szülők, családtagok, mentorok és szakembe-
rek támogatására is. 

Köszönet ezért mindannyiuknak!”



Nemzet Fiatal 
Tehetségeiért 
Ösztöndíj
A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj 2015 
óta biztosít lehetőséget arra, hogy a kiemel-
kedően tehetséges magyar fiatalok az egyé-
ni fejlődésük érdekében közvetlenül ösztöndíj 
támogatásban részesüljenek. 

A díjazottak tagjaivá válnak az NFTÖ alumni 
közösségének, így a későbbiekben is rendsze-
res találkozókon, tréningeken, workshopo-
kon vehetnek részt és közreműködhetnek a 
fiatalabb ösztöndíjasok mentorálásában, ez-
zel segítve a tehetséges fiatalok társadalmi 
felelősségvállalásra való ösztönzését, amely 
a Program egyik fontos hosszú távú célja. 

Mindezidáig több mint 3500 fiatal részesül-
hetett az ösztöndíjban. 



Bonis Bona 
A nemzet tehetségeiért 2019-es díjazottjai

Mentorok  
nélkül nem megy
A Nemzeti Tehetség Program fontos eleme a 
tehetséggondozó szakemberek támogatása, 
szakmai elismerése, hiszen az időt és energiát 
nem kímélő pedagógusokon múlik a fiatalok te-
hetségének kibontakozása. A legkiemelkedőbb 
mentorok tevékenységét a Bonis Bona – A nem-
zet tehetségeiért díjjal jutalmazzuk. Az évente 
átadott elismerésen túl a Program támogatásá-
val számos ingyenes, akkreditált pedagógus-to-
vábbképzés valósul meg országszerte azzal a 
céllal, hogy a szak em berek szakmai és mód-
szertani támogatást kapjanak a tehetségek fel-
ismerésében, gondo-zásában, fejlesztésében és 
kibontakoztatá sában. 

Az elmúlt évek során több mint 2000 tanuló ke-
rült be a Program tutorhálózatába, ők személyes 
támogatást kapnak, egyéni tehetséggondozás-
ban, ösztöndíjban részesülhetnek, táborokban 
vehetnek részt.



Debrecen, Tata, Kisvárda,  
Nagykőrös, Karcag, 
Budapest IX. kerület

 Gyula, Jászberény, Vác,  
Kállósemjén, Székesfehérvár, 
Budapest XII. kerület

A településekkel  
együttműködve
Egy támogató közegben a tehetségek is jóval 
könnyebben tudják csiszolni tudásukat, ezért 
a családon és a mentorokon kívül fontos sze-
rep jut a tágabb környezetnek is; nem mind-
egy, hogy az a település, ahol az adott tehet-
ség él, mennyire segíti előrehaladását. 

A Nemzeti Tehetség Program 2018-ban alapí-
totta meg Tehetségbarát Önkormányzat díját, 
mely azon települési önkormányzatok helyi ér-
tékteremtő munkáját ismeri el, amelyek alap-
feladataikon túl aktív tevékeny ségükkel segítik 
a tehetséges fiatalok felkutatását, támogatá-
sát, példamutató együttműködést folytatnak a 
tehetség gondozó szervezetekkel.
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2018



„Az alkotás olyan, akár  
a levegő... természetesen  
és szabadon áramlik.”

Barabás Lujza 
a Nemzeti Tehetség Program -  
Nemzet Fiatal Tehetségeiért  
Ösztöndíjasa, térbeli-vizuális  
tehetségkategória

„A tehetség felelősség: nem az a fontos, hogy ki 
mennyit kapott, hanem az, hogy általa 
mennyit tud adni embertársainak.”

Mayer Martin 
a Nemzeti Tehetség Program -  
Nemzet Fiatal Tehetségeiért  
Ösztöndíjasa,  
természettudomány  
tehetségkategória

„Sokszor gitározás közben érzem a közönség 
szeretetét. Ilyenkor, ha lejövök a színpadról, 
tudom, hogy sikerült az ott lévő embereknek 
átadnom valamit az érzéseimből.  
Ez az igazi boldogság.”

Kollár Martin 
a Nemzeti Tehetség Program -  
Nemzet Fiatal Tehetségeiért  
Ösztöndíjasa, zenei  
tehetségkategória
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A Program az adófizetői 1% felajánlások-
ból és központi költségvetési forrásból való-
sul meg, amelynek köszönhetően 2020-ban 
több mint 3,3 milliárd forint áll rendelkezésre  
a tehetségek sikereinek elősegítésére.

Támogassa Ön is a fiatal  
magyar tehetségeket,  
ajánlja fel adója 1%-át!
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Bővebb információ: 
www.nemzetitehetsegprogram.hu

http://www.nemzetitehetsegprogram.hu

