FELFEDEZNI, FEJLESZTENI, VALÓRA VÁLTANI.
A TEHETSÉGGONDOZÁS KÖZÖS ÜGYÜNK!
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zenei

Kodály Zoltán
háromszoros
Kossuth-díjas
magyar zeneszerző
17 éves korában az
iskola hangversenyén
bemutatták c-moll
nyitányát és Esz-dúr
trióját

logikaimatematikai

Rubik Ernő
játéktervező, feltaláló
30 évesen feltalálta
a bűvös kockát, ami
Rubik-kocka néven vált
híressé

nyelvi

Petőfi Sándor
költő
első versét
15 évesen írta

térbeli-vizuális

Benczúr Gyula
magyar festőművész
első sikerét 22 éves
korában Hunyadi
László búcsúja című
képével érte el

testikinesztetikus

Puskás Ferenc
magyar labdarúgó
15 évesen bekerült
a kispesti felnőtt
csapatba, ahol idősebb
játékostársai „Puskás
Öcsinek” kezdték
szólítani

intraperszonális
Bagdy Emőke
klinikai
szakpszichológus
22 éves korában
jelentkezett
pszichológia szakra

természetikörnyezeti
interperszonális
Mindszenty József
Esztergom érseke
23 évesen szentelték
pappá

Ifj. Figula Mihály
borász, biológus
24 évesen egyedi
kézműves bort
készített

Milyen céljaid vannak?
Hol szeretnél tovább tanulni?
Mi szeretnél lenni, ha felnősz?
Ismerős kérdések, amelyeket gyermekként sokat hallhattunk. Csillagász, orvos, hegedűművész…
Születtek a szárnyaló, magabiztos válaszok. Számos tanácsot, útmutatást és segítséget kaptunk
tanárainktól, családunktól, közvetlen környezetünktől, mégsem voltunk feltétlenül meggyőződve arról, hogy jó úton járunk. Középiskolában összezavarodtunk, és nem tudtuk hová adjuk be a
felsőoktatási felvételi jelentkezési lapunkat. Nem biztos, hogy tudtuk: valójában miben vagyunk
a legjobbak.
A tehetség megmutatkozása nem mindig egyértelmű, a felismerése és fejlesztése pedig nem
mindig egyszerű: befolyásolhatja az életkor, a szociális helyzet, a lakóhely vagy az érdeklődési
terület is.

CSEH GÁBORNÉ

igazgatóhelyettes
Csete Balázs Általános Iskola, JÁSZKISÉR
„Úgy vélem, hogy a gyerekek jövőbeli sikereinek kulcsa a tehetség
felismerése és egy olyan támogató közeg kialakítása, amely aztán lehetővé teszi számukra azt, hogy a bennük szunnyadó tehetség előtörjön,
a szorgalmuk megmaradjon, és ennek a vége egy eredményes életút
legyen.”

SZILÁGYI OLGA BEATRIX

énekművész, a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanára, BUDAPEST
„Úgy gondolom, hogy egy pedagógus feladata, hogy a gyerekeket ne
csak tanítsa, hanem megerősítse. Ha belenézek egy gyerek szemébe,
akkor rögtön meglátom a tehetséget, aminek a kibontakozását segíteni
kell. A Zeneakadémiához azonban nem elég a zeneiskolai képzés. Rengeteg gyakorlásra van szükség, amihez kell egy zongora vagy szintetizátor. Továbbá fontos lenne a szolfézs, az összhangzattan emelt szintű
tanulása, eredeti kották vásárlása, országos versenyeken, koncerteken
való részvétel, koncert- és operalátogatás, ami bizony sokszor anyagi
nehézséget okozhat a családnak.”
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Az Országgyűlés 2008-ban 20 évre előre meghatározta a tehetségsegítés, tehetséggondozás
kiemelt feladatait, mely célok elérése érdekében jött létre a Nemzeti Tehetség Program.

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése Magyarországon és a
külhoni magyarlakta területeken.

tehetséges fiatalok
megtalálása

folyamatos és hosszú
távú segítségnyújtás

a tehetség hasznosulásának elősegítése

A Nemzeti Tehetség Program fiatal tehetségeket, óvodai, általános és középiskolai, főiskolai és
egyetemi programokat, civil kezdeményezéseket támogat pályázati formában.

SZÁMOS TÁMOGATÁSI
FORMA ÉRHETŐ EL
A Nemzeti Tehetség Programban rendelkezésre álló összegből pályázati úton részesülhetnek
támogatásban többek között a tehetséges fiatalok (pl. ösztöndíj-támogatás, a nemzetközi
tanulmányi vagy művészeti versenyeken, tudományos diákolimpiákon való részvétel támogatása),
intézmények (pl. óvodák, általános és középiskolák, alapfokú művészeti iskolák, felsőoktatási
intézmények), egyesületek, tehetségsegítő szakemberek, pedagógusok.
A természettudományok, a művészet, a hagyományőrzés vagy sport terén rendszeresen szerepelnek felhívások, továbbá a tehetséges fogyatékossággal élő, a hátrányos helyzetű és roma fiatalok
speciális szükséglegeihez igazodó, de integrált tehetségsegítésére is vannak pályázatok.

SNÉTBERGER FERENC
Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas gitárművész, zeneszerző és
zenész, a Snétberger Zenei Tehetség Központ művészeti vezetője,
Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjazott - Életműdíj 2016
„A gyerekeknek nagyon sok segítség kell, hogy ne vesszenek el. Vannak olyanok, akik nem tudják finanszírozni a tanulmányaikat, mert a
szülők nincsenek olyan helyzetben. Különböző gyerekekről van szó,
nagyon oda kell figyelni rájuk. Én nem igazán hiszek abban, hogy a
tehetség előbb-utóbb kitör. Lehet, hogy vannak véletlenek, de segítség nélkül nem megy, és ezért kell ezt nagyon ápolni, és segíteni
ezeknek a fiataloknak, hogy ne tűnjenek el.”

A magyarországi fiatalok külföldi tanulmányi és művészeti
versenyeken, diákolimpiákon történő részvételét támogató pályázat keretében 2015-ben 40, 2016-ban 42 szervezet részesült
támogatásban.

2016

45 DB PÁLYÁZATI KIÍRÁS
2 800 000 000 FT KERETÖSSZEG
1 670 db nyertes pályázat
639 ösztöndíj-támogatást elnyert tehetséges fiatal
Az 1 670 db támogatást elnyert programon,
több mint 400 000 tanuló, felsőoktatási hallgató vett részt.

www.emet.gov.hu

A Nemzetei Tehetség Program szakmai koordinálását az Emberi
Erőforrások Minisztériuma végzi, a pályázatok lebonyolítását
pedig a minisztérium háttérintézménye, az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő (EMET) látja el.
Az EMET honlapján megtalálhatóak a programmal kapcsolatos
legfontosabb információk és az évről évre megjelenő pályázati
felhívások: www.emet.gov.hu
(Nemzeti Tehetség Program menüpont)

A TEHETSÉGEK FELKUTATÁSÁT ÉS
FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ PROGRAM FORRÁSAI
HAZAI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS

Hazánk egyik legfontosabb erőforrása a tehetség, amelynek felismerésére, kibontakoztatására, támogatására biztosít keretet és forrást a
Nemzeti Tehetség Program. Minden adófizető állampolgárnak lehetősége van arra, hogy támogassa a magyar tehetségeket.
A hazai források alapja a személyi jövedelemadó 1%-ának állampolgári felajánlása. Az adóbevallás során bárki nyilatkozhat úgy, hogy adója
1 %-át a Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítására ajánlja
fel. (A Nemzeti Tehetség Program technikai száma: 1823).
A felajánlott 1%-okból összegyűlt összeget a kormány a központi költségvetésből kiegészíti, így alakul ki a Nemzeti Tehetség Program adott
évi költségvetési forrása.

AZ EURÓPAI UNIÓ FEJLESZTÉSI FORRÁSAI

Az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében megvalósuló, ös�szesen 6,5 milliárd forint keretösszegű Tehetségek Magyarországa
(EFOP 3.2.1) kiemelt projekt 2016-2020 között lehetővé teszi, hogy a
hazai költségvetési forrásokon túl, évente további 1 milliárd forintot
meghaladó összeg juthasson a tehetségsegítésre.
A Tehetségek Magyarországa program célja többek között a tehetségazonosítás elősegítése, a tehetséggondozó programok támogatása, kialakítása, továbbá a nevelési-oktatási intézmények szakmai
tevékenységének fejlesztése.

2009 | 443 000 000 forint

2016 | 2 800 000 000 Forint

A Nemzeti Tehetség Programra a hazai költségvetésben rendelkezésre álló forrás 2009-ben
443 000 000 forint volt, 2016-ban 2 800 000 000 forint állt rendelkezésre.
A megnövekedett források megteremtik a tehetségsegítés folytonosságát és a tehetségek
gondozását szolgáló programok támogatását, ezzel lehetőséget biztosítva arra, hogy a fiatalok a
megszerzett tudást és tehetségüket hosszú távon Magyarországon kamatoztathassák.

NOVÁK KATALIN

család-, ifjúság- és nemzetközi
ügyekért felelős államtitkár
„A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásánál kiemelten
számítunk az adó 1%-ok felajánlására, hiszen az
éves hazai forrás fele ebből érkezik. Központi költségvetésből hozzáteszünk további
évi mintegy 1,4 milliárd forintot. Háromszázötvenezer támogató adózó és évente
háromszázötvenezer tehetséges fiatal. Olyan
ez, mintha mindenki felkarolna „egy Bencét”,
felkarolna egy tudós palántát, fiatal zenészt, táncost, festőt, sportolót, aki aztán – részben az Nemzeti
Tehetség Program támogatásának, elsősorban pedig a
saját tehetségének, szorgalmának köszönhetően – sikeres,
még sikeresebb lehet.”

GLATTFELDER KINGA

Kasza Bence édesanyja
„A gyerek a legtöbb idejét az iskolában tölti. Sokkal
többet, mint velem. Ha tőlük is ugyanazt kapja, mint tőlem, sokkal többet kap. Ők is azt az értékrendet fogják
továbbadni, amit én képviselek.”

BARLAY BENCE

a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatója
„Felfedezni, felkarolni, kibontakoztatni a talentumokat. Ezt tartom sikernek! Kollégáim fáradtságot nem
kímélve gondozták ezt a palántát és az, hogy Bence
eljuthatott az athéni Európai Uniós Természettudományos Diákolimpiára és nemzetközi szinten első helyen
végezhetett, egy széles összefogás csodája. A Nemzeti
Tehetség Programnak köszönhetően biztosítani tudtuk
a felkészülés hátterét. Olyan kurzusokat, tanfolyamokat
valósíthattunk meg, amelyek erősítették a gyerekek
teherviselését és megteremtették a csapatmunkához
a lelki, mentális feltételeket. Annak érdekében, hogy
a megfelelő muníciót is elő tudjuk teremteni azokhoz
a programokhoz, amelyek nem csak a lelkesedésen
múlnak, hanem anyagi vonzatuk is van - beleértve az
eszközöket, utazásokat, szállást, a kísérleti anyagok
beszerzését - folyamatosan pályázunk.”

KASZA BENCE

a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium volt tanulója
a Cambridge-i Egyetem hallgatója
„A tanároknak segíteni kell, különben elkallódhat a diák.
Fontosak az elvárások. Ki kell tűzni feladatokat, amelyeket el kell végezni. Nincs motiváció, ha nincs cél.”

A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
PÁLYÁZATAINAK EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEI

A JÖVŐ TUDÓSAI, KUTATÓI,
MŰVÉSZEI, SZAKEMBEREI
Önmagában a tehetség nem minden. Szorgalom, gyakorlás, és folyamatos tanulás nélkül nem lehet
fejlődni. A Nemzeti Tehetség Programban 2015-től a kimagasló tehetségek számára már egyéni támogatási formák is elérhetők. A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj pályázat a fiatal tehetségek egyedi fejlesztését célozza, speciális támogatást nyújt számukra. Az ösztöndíj felhasználható
például tanulmányaik, továbbképzésük finanszírozására, hangszerek vásárlására, sporteszközök,
tudománnyal összefüggő segédeszközök beszerzésére.
Az ösztöndíjak kiírásának keretösszege 2015-ben 260 371 000 forint, 2016-ban pedig
294 670 000 forint volt.

BÉNYEI ÉVA BERNADETT

Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjas
21 éves kutató
„Egyedül szinte lehetetlen megvalósítani igazán jelentős
dolgokat, és talán nem is érdemes. Ezért tartom rendkívül
motiválónak, amikor bizalmat szavaznak az embernek és
ötleteinek. Velem is így történt, hiszen a Nemzeti Tehetség Program
lehetővé tette, hogy eljussak például különböző nemzetközi konferenciákra.”

A különféle szakkörök, táborok, tanulmányi utak alkalmával a fiatalok
tehetségük szempontjából releváns és fontos helyekre is eljuthatnak, vagy
éppen kipróbálhatják magukat az érdeklődésüknek leginkább megfelelő
területeken. Közelebb kerülhetnek azokhoz a tevékenységekhez, amelyekben
tehetségesek és sikeresek lehetnek, és amelyeknek köszönhetően kialakulhat
bennük egy motiváció a további fejlődésre, tehetségük kibontakoztatására.

BLAZICSEK ANIKÓ

matematika tanár
Vermes Miklós Általános Iskola, BUDAPEST
„Az egyik legfontosabb célunk, hogy a tehetségterületüket megszerettessük a tanulókkal, mert hiába tehetséges
matematikából egy gyerek, hogyha nem szeret matekozni,
nem szeret a tehetségterületével foglalkozni.”

BARANYAI ZOLTÁNNÉ

igazgató
Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola,
BADACSONYTOMAJ
„Nagyon sok olyan diákunk van, akik a támogatott programok kapcsán indultak el a pályaválasztásnak egy olyan
iránya felé, ami eddig eszükbe sem jutott.”

A pályázatokon keresztül lehetőség nyílik hazai tanulmányi és
művészeti versenyek szervezésére, szakkollégiumi programok
és egyéb rendezvények, táborok megvalósítására. Emellett olyan
gyakorlatközeli, személyre szabott és élménycentrikus tanórán kívüli
kulturális, természettudományos, műszaki, matematikai vagy sportra
fókuszáló tehetséggondozó foglalkozások biztosítására is, amelyek
sok esetben nem volnának elérhetőek a gyerekek számára.

TAMÁS ATTILA

igazgató
Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola,
NYÍREGYHÁZA
„Ha pályázat nem lenne, akkor valószínűleg nem
lenne ennyi eszközbeszerzés, esetleg nem tudnánk
olyan plusz programokat biztosítani, hogy elmegyünk kirándulni, operát látogatni, mert az anyagi
lehetőségeink, vagy a diákok anyagi lehetősége
sem tenné ezt egyszerűvé.”

DR. LUTTER IMRE

ügyvezető elnök
Magyar Versmondók Egyesülete
„Szervezünk konferenciákat, tehetséggondozó
táborokat és nyári egyetemeket. Ha nem lenne a Nemzeti
Tehetség Program, akkor az ország legnagyobb vers- és
prózamondó versenye és ennek a nyári tábora bizonyosan
nem létezne.”

TÓTH FLÓRA

Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjas
13 éves versmondó
„Szükségem van a biztatásra, az elismerésre
és a szakemberek segítségére, különben nem
tartanék ott, ahol vagyok.”

SZÓ GELLÉRT

Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjas
cukrász, a Magyarország Tortája verseny
kétszeres győztese
„Fontosnak tartom a célzott segítséget annak érdekében, hogy a tehetségét mindenki a
legmegfelelőbb módon fejleszthesse. Én magam
is azért tudtam ilyen eredményeket elérni, mert
megkaptam a megfelelő támogatást, amelynek
köszönhetően többek között külföldre utazhattam
és a legjobbaktól tanulhattam. Ezek a tanulmányutak nem csak a szakmámban segítettek, hanem
szélesítették a látókörömet is.”

A tehetséges, szorgalmas és sikeres fiatalok mögött, kiemelkedő tehetséggondozó
tevékenységet végző pedagógusok, szakemberek, szervezetek is állnak, akik időt, energiát
és fáradtságot nem kímélve egyengetik a tehetségek útját.
A Nemzeti Tehetség Program keretében 2013-ban életre hívott
„Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjjal évről évre lehetőség nyílik a
tehetséggondozó szakemberek erkölcsi és anyagi elismerésére. A díjat
eddig közel 800 tehetséggondozó vehette át.

DR. SZENDRŐ PÉTER

professzor, Szent István Egyetem
Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjazott Életműdíj 2016
„Tehetség, szorgalom, szerencse, mester,
tudományos iskola, jó közeg, állami támogatás,
mert most már az is mondható, hogy van. Ennek
a kontinuitása nagyon fontos, hogy megtartsuk a tehetséget itthon, vagy ha el is megy rövid időre, de jöjjön
vissza az országot építeni, mert tehetség nélkül nincs
Magyarország.”
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RENDELKEZZEN ÖN IS ADÓJA 1+1%-ÁRÓL!

Amennyiben fontosnak tartja
a hazai tehetségek támogatását,
kérjük, ajánlja fel adója 1%-át
a Nemzeti Tehetség Program javára!

A hazai tehetség felkarolása közös ügyünk.
Segítsük együtt a magyar tehetségeket!

