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#INTERPERSZONÁLIS

Kornis Anna 
12 éves gyerekszínész, a Tv2 Sztárban sztár +1 kicsi 
című műsorában Feke Pál partnereként lépett fel

#MATEMATIKAI-LOGIKAI

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

#TESTI-MOZGÁSOS

Egerszegi Krisztina (Egérke) 
ötszörös olimpiai bajnok, többszörös Európa- és világbajnok 
magyar úszó, a legfiatalabb magyar olimpiai bajnok

#ZENEI

Bucz Magor Soma 
20 évesen megnyerte a CroPatria nemzetközi zeneszerzés- 
és kórusverseny zeneszerzés szekcióját

#INTRAPERSZONÁLIS

Horváth József 
karcagi romatelepről származó fiatal, a Debreceni Egyetem kutató-
biológusa, a szájüregi rák korai diagnosztizálásán dolgozik

#TÉRBELI-VIZUÁLIS

Reigl Judit 
magyarországi és nemzetközi sikereket elért 
Kossuth-díjas magyar festőművész

#NYELVI 

Dragomán György 
József Attila-díjas magyar író, műfordító; A fehér király  
című regényét több mint 30 nyelvre fordították világszerte

#TERMÉSZETI-KÖRNYEZETI 

Ifj. Figula Mihály 
borász, biológus, 24 évesen készítette el első, 
egyedi borát
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Az egyik legnagyobb öröm egy szülő, egy tanár vagy a 
társadalom számára, amikor egy fiatal tehetség először 

pillantja meg saját kísérletének gyümölcsét a mikroszkóp alatt. 
Boldogító pillanat, amikor a jól megérdemelt első díjat elnyeri a 
tehetséges diák. Mekkora büszkeség, ha valaki Magyarországot 
képviselheti egy külföldi versenyen!

Vannak, akiket született tehetségnek hívunk, ilyen például 
Liszt Ferenc. Ám a legtöbb tehetséges fiatal nem ismeri fel 
saját tehetségét, nem tudja magától értetődően kamatoztatni 
képességeit. Éppen ettől különlegesek: egy-egy tehetség 
olyan a társadalom számára, mint egy kincs. Első feladat 
a felfedezés, hogy később térképeket gyártva még több 
tehetséghez jussunk el. 

Magyarország a tehetségek számát tekintve a világ egyik 
leggazdagabb országa – ugyanakkor nem dőlhetünk hátra, a 
fiatal tehetségeket nem csak őrizni és gyarapítani, a kincset 
ápolni és fényesíteni is kell. 

Ott állunk azon fiatalok mellett, akik egyénileg vagy csoportosan, 
kutatásokkal, fejlesztésekkel, szellemi és fizikai munkával 
kamatoztatják tudásukat. Évről évre 2,8 milliárd forint jut a 
Nemzeti Tehetség Programra, ebben benne van 350 ezer olyan 
adózónak a hozzájárulása is, aki személyi jövedelemadójának 
egy százalékát ajánlotta fel tehetséggondozásra. 

A kiadványban számos példát talál arra, hogy mennyi csodálatos 
siker születik, ha a támogató erők és eszközök együttesen, a 
fiatal tehetség szorgalmával és kitartásával párosulnak, erről 
szól a Nemzeti Tehetség Program is.

A tehetséggondozás terén közös a felelősségünk: fel kell 
kutatnunk a tehetségeket, segíteni, támogatni kell a fiatalokat 
és az őket körülvevő környezetet szülőként, pedagógusként és 
szakemberként egyaránt.

KÖSZÖNTŐ

Novák Katalin

család-, ifjúság- és 
nemzetközi ügyekért 

felelős államtitkár, 
Emberi Erőforrások 

Minisztériuma
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MAGYARORSZÁG  
ÉS A TEHETSÉGEK

A magyar nemzet mindig is gazdag volt tehetségekben. Vissza-
tekintve a múltba, világviszonylatban is jelentős magyar talál-

mányokra, szabadalmak sokaságára, művészeti sikerekre és kiváló 
sporteredményekre bukkanunk. Elismert művészek, feltalálók, zene-
szerzők, sportolók juthatnak eszünkbe, akik nemcsak a magyaroknak, 
de az egész világnak sokat adtak. 

Ki ne hallotta volna már például Szent-Györgyi Albert, Kodály Zoltán, 
Csontváry Kosztka Tivadar, Puskás Ferenc vagy Szabó Magda nevét?

Szent-Györgyi Albert 
(1893-1986)  

Nobel-díjas magyar orvos, 
biokémikus. A C-vitamin 

felfedezője.

Csontváry Kosztka Tivadar  
(1853-1919)  

Magyar festőművész, okleve-
les gyógyszerész. Fontosabb 

művei: Magányos cédrus, 
Naptemplom Baalbekben.

Szabó Magda 
 (1917-2007)  

Magyar író, költő, műfordító, a 
Digitális Irodalmi Akadémia 
alapító tagja. Legismertebb 

művei: Az ajtó, Für Elise, Abigél.

Kodály Zoltán 
(1882-1967)  

Magyar zeneszerző, zenetu-
dós, zeneoktató, népzene-
kutató. A Kodály-módszer 

létrehozója.

Puskás Ferenc 
 (1927-2006) 

Olimpiai arany- és világbajnoki 
ezüstérmes magyar labdarúgó. 

Az aranycsapat kapitánya, 
közismert becenevén Puskás 

Öcsi (az „évszázad meccse” 
magyar-angol 6:3).

A magyar kiválóságokat hosszasan lehetne sorolni, de nem szükséges ennyire 
visszamennünk az időben, hiszen – legyen szó akár hazai vagy nemzetközi elis-
merésről – országunkat napjainkban is számos tehetség gazdagítja ötleteivel, 
eredményeivel és sikereivel.
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FELFEDEZNI ÉS FEJLESZTENI

Magyarországon lépésről lépésre alakultak ki azok a kormányzati és 
civil programok, intézkedések, amelyek a tehetségek felkutatására 

és támogatására irányultak.

OKTV

A tehetségfelismerés előfutárának számít az Or-
szágos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV), 
amely majd százéves múltra tekint vissza. Az 
OKTV elődje „Középiskolai tudományos verseny” 
néven indult útjára az 1922–23-as tanévben, de 
ekkor még csupán néhány tárgyban – földrajz, 
latin, rajz, történelem, matematika, fizika – mér-
hették össze tudásukat a tehetséges diákok.

A verseny már a kezdetektől újszerű volt, hiszen 
amellett, hogy elismerte a legjobbakat, a ver-
sengésre fókuszált, amelyen keresztül a fiatal 
tehetségek fejlődésére, önfejlesztésére helyezte 
a hangsúlyt. 

A versenyen – amely 1957-ben kapta a ma már so-
kak által ismert OKTV elnevezést – évről évre egy-
re több diák mutatkozhatott be, hiszen tantárgyi 
köre is folyamatosan bővült. Mára, Magyarország 
egyik legrangosabb tanulmányi versenyévé vált, 
amelyen évente több ezer tanuló vesz részt. Az 
OKTV-n a középiskola utolsó két évfolyamának 
diákjai, több fordulón keresztül, összesen 27 te-
rületen versenghetnek.

A versenykiírásról bővebben itt olvashat:

ARANY JÁNOS 
TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM

A tehetségek felkutatását célozza a 2000-ben 
debütáló Arany János Tehetséggondozó Prog-
ram is, amely speciális módszerekkel támogatja 
a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekeket. 
Az esélyteremtő program célja, hogy a kiste-
lepülésen élő, alacsony iskolázottságú szülők 
tehetséges gyermekeinek is lehetőséget biz-
tosítson arra, hogy főiskolán vagy egyetemen 
tanulhassanak, és korszerű munkaerőpiaci is-
mereteket szerezzennek. Az ötéves programot 
a résztvevő gimnáziumok és kollégiumok peda-
gógusai segítségével és szakértők bevonásával 
dolgozták ki. A tehetséggondozó programban 
fontos szerepet tölt be az idegen nyelv oktatása 
és a számítástechnikai képzés, de önismereti és 
tanulásmódszertani ismeretekkel is gazdagod-
nak a diákok. Az előkészítő év után a tanulók a 
hagyományos képzési program szerint haladnak 
tovább, de az egyéni fejlesztés, a kommunikáció 
és a már előzőekben említett a tanulásmódszer-
tan és önismeret tárgyak végigkísérik az oktatást. 
A programban egyidőben részt vevők maximális 
létszáma 3000 fő, akik 23 középiskolában tanul-
nak országszerte. 

Bővebb információ:
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KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ

A nagy múltra visszatekintő ösztöndíjat azok a hallgatók nyerhetik el, akik 
kiemelkedő felsőoktatási tanulmányi eredményekkel büszkélkedhetnek, 
diákköri illetve szakmai téren végeznek kimagasló munkát. Az ösztöndíj 
olyan anyagi elismerés, amely egy tanéven keresztül segíti a fiatal tehetsé-
geket. A pályázatokat a felsőfokú képzést nyújtó intézmények írják ki, majd 
egy előzetes bírálatot követően javaslatot tesznek a támogatottak körére. 
Az elismerést a mindenkori oktatásért felelős miniszter adományozza. 
Évente mintegy 1000-1200 fiatal részesül köztársasági ösztöndíjban.

Részletek:

Ezeken a programokon kívül számos előhírnöke volt a tehetséggondo-
zás ügyének, amelyeknek köszönhetően a fiatalok támogatása egyre 

nagyobb teret nyert.

Az, hogy valaki tehetséges, önmagában azonban nem elég. A kibontako-
záshoz nélkülözhetetlen a szorgalom és a támogató környezet: a peda-
gógusok, szakemberek, a család, a barátok és tágabb értelemben véve az 
egész társadalom.

 „A tehetségen kívül kell egy 

olyan társadalom is, amelyik ezt 

méltányolni tudja.” 

(Szent-Györgyi Albert)

7
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A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM SZÜLETÉSE

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum, 
amely a Nemzeti Tehetség Program végrehaj-
tását és a megvalósítást finanszírozó Nemzeti 
Tehetség Alap működését felügyeli, 2009-ben 
tartotta első ülését. Létrejött a Budapesti Európai Tehetség-

központ.

Bővebb információ a Budapesti 
Európai Tehetségközpontról a kiad-
vány 18. oldalán olvasható.

A Nemzeti Tehetség Program részeként került sor az első 
európai tehetségnapra. Ezt követően a magyar uniós elnök-
ség kapcsán született javaslat arra, hogy Bartók Béla világ-
hírű magyar zeneszerző születésnapja legyen a tehetség 
ünnepe: március 25-e váljon európai tehetségnappá. 

A 2011-ben hatályba lépett új köznevelési törvényben a 
Nemzeti Tehetség Program már nevesítve volt, valamint 
megjelent a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló fogalma.

Megjelentek a Nemzeti Tehetség 
Program első pályázatai, amelyek 
nem igényelnek sem önrészt, sem 
előfinanszírozást. Ugyanebben 
az évben a Nemzeti Tehetség 
Program kiemelt költségvetési 
előirányzattá vált, így lehetőség 
nyílt arra, hogy az állampolgárok 
a személyi jövedelemadó 1%-át 
(technikai szám: 1823) a tehetsé-
ges magyar fiatalok támogatásá-
nak segítésére ajánlják fel.

2008-ban a tehetséggondozás ügye a társadalmi felelősségvállalás szintjére emelkedett. Az országgyűlési 
határozat, amely a Nemzeti Tehetség Programot újtára indította, ötpárti konszenzussal jött létre. 
Megalkotásával Magyarország elkötelezte magát a tehetségek felkutatása, hosszú távú és folyamatos 
támogatása mellett. A program különleges, hiszen nem csupán a magyarországi fiatalokat segíti, 

hanem a határon túli magyar tehetségekre is kiemelt figyelmet fordít.

2009

2008

2011

20122010
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Megjelentek a Nemzeti Tehetség 
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előfinanszírozást. Ugyanebben 
az évben a Nemzeti Tehetség 
Program kiemelt költségvetési 
előirányzattá vált, így lehetőség 
nyílt arra, hogy az állampolgárok 
a személyi jövedelemadó 1%-át 
(technikai szám: 1823) a tehetsé-
ges magyar fiatalok támogatásá-
nak segítésére ajánlják fel.

2008-ban a tehetséggondozás ügye a társadalmi felelősségvállalás szintjére emelkedett. Az országgyűlési 
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hanem a határon túli magyar tehetségekre is kiemelt figyelmet fordít.

2009

2008

2011

20122010
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A Nemzeti Tehetség Programban életre hívott 
„Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj 2013 
tavasza óta ad lehetőséget a tehetséggondozás-
ban kiemelkedő munkát végző magyarországi 
és határon túli magyar, vagy magyarországi 
nemzetiségi pedagógusok és tehetségsegítő 
szakemberek erkölcsi és anyagi elismerésére. 
A díj elnevezése a Bonis bona discere, vagyis 
„Jótól jót tanulni” latin közmondásból származik. 

Megtörtént a Tehetségbarát helyi és nemzetiségi 
önkormányzat elismerő címek feltételrendszeré-
nek kidolgozása és a rangos kitüntetések átadása.

Magyarország Kormánya központi költségvetésből 
egészítette ki a személyi jövedelemadó 1%-ának 
felajánlásait: a tehetségek támogatásának ösz-
szege az előző évihez képest így duplájára nőtt, 
megközelíttette a 2,8 milliárd Ft-ot. 

A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj meg-
alapításának időpontja. Az ösztöndíj újszerű, 
egyéni és személyre szabott támogatási lehe-
tőséget nyújt a Nemzeti Tehetség Programban.  

A Nemzeti Tehetség Program csatlakozott a 
fény nemzetközi évéhez (www.fenyeve.mta.hu), 
amellyel az oktatási intézmények által elnyert 
és megvalósított pályázatokon keresztül hívta 
fel a figyelmet többek között a fenntartható 
fejlődésre és a technológia fontosságára.

Első alkalommal nyílt olyan kiállí-
tás a Nemzeti Színházban, amely a 
Nemzeti Tehetség Program eredmé-
nyeit mutatta be.

Megszületett a Nemzeti Tehetség 
Program dala (Zséda & Balogh Tamás 
- Szórd fényed rám).

Elindult a tehetségek támogatását 
segítő TehetségKapu portál: 
www.tehetsegkapu.hu

2015

2013

2016

2014

Tehetség dal

A Nemzeti Tehetség Program

»  gazdasági-, esélyjavító- és társadalomépítési 
program, 

»  támogatja a tehetségeket abban, hogy az élet-
pályájukon minél sikeresebbek lehessenek, 

»  ösztönzi az innovációt és kreativitást, 
»  segíti a hátrányos helyzet leküzdését, elősegít-

ve ezáltal az egész társadalom kohézióját.
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MEGTALÁLNI 
A TEHETSÉGES 

FIATALOKAT 

FOLYAMATOSAN 
SEGÍTENI 

A TEHETSÉGES 
FIATALOKAT

ELŐSEGÍTENI 
A TEHETSÉG 

HASZNOSULÁSÁT CÉLKITŰZÉSEK

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

Bővebb információ 
a Nemzeti Tehetség Programról:

10
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STRATÉGIAI CÉLOK

Együttműködés, társadalmi 
összefogás ösztönzése: 

a tehetségek segítése közös 
ügy, amely egyrészt közössé-
geket teremt, másrészt a társa-
dalom tagjai között hidat épít.

Az oktatásfejlesztés terén: 

egyéni tehetségnek megfelelő 
oktatás és egyénre szabott, 
kreatív, innovatív oktatási 
formák.

Országimázs és tőkebefe-
ketetések növelése érde-
kében: 

magas színvonalon kép-
zett munkaerő.

A gazdaságélénkítés tekintetében:

a jövő szakembereinek megfelelő 
képzések népszerűsítése, biztosítása, a 
munkaerőpiaci elhelyezkedés elősegítése.

Kreatív és innovatív megoldások:

a szociális tőke növelésének érde-
kében: „tehetségeket csak tehet-
séggel lehet segíteni.” 
A tehetségsegítésnek kreatív és inno-
vatív megoldásokat is nyújtania kell.
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A SOKOLDALÚ NTP

A tehetségek kibontakozásának segítése, nemzeti ügy: a hazai 
tehetségek tudásukkal, jó hírükkel és szakmai elismertségükkel 

egyaránt hozzájárulnak Magyarország jövőjéhez, versenyképességéhez, 
gazdasági teljesítményéhez és nemzetközi megbecsültségéhez.

A programokat tudatosan kell tervezni ahhoz, hogy az európai uniós és a hazai stratégiai célok érvénye-
sülhessenek. A tehetségek felkutatásához és folyamatos segítéséhez olyan megoldások is szükségesek, 
amelyek összehangolják a lehetőségeket, és célzott beavatkozást tesznek lehetővé. A Nemzeti Tehetség 
Program kétéves cselekvési programokban valósul meg, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a prog-
ram alkalmazkodni tudjon a változó világhoz, a tehetség sokszínűségéhez.

A Nemzeti Tehetség Programban a különböző tehetséggondozó prog-
ramok, jó gyakorlatok, civil kezdeményezések és maguk a tehetséges 
fiatalok is pályázati úton részesülhetnek támogatásban. Fontos, hogy a 
program a lehető legtöbb tehetséges fiatalhoz érjen el.

A kormány céljaival összhangban a határon túli magyar tehetségek és a velük foglalkozó szervezetek egyre 
szélesebb köre részesül támogatásban. Emellett az NTP-ben kiemelt szempont az esélyteremtés és az esély-
egyenlőség biztosítása, melynek érdekében minden évben pályázati lehetőséget nyújt a kettős vagy többszö-
rös különlegességű, így a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, a roma, valamint a fogyatékossággal 
élő tehetséges gyermekek speciális szükségleteihez igazodó, integrált tehetségsegítés támogatására. 

A Nemzeti Tehetség Program nagy hangsúlyt fektet a tehetségsegítők megbecsülésére is, hiszen egy sike-
res diák mögött mindig pedagógusok, tehetséggondozó szakemberek állnak: a család mellett ők taníta-
nak, nevelnek, példát mutatnak a gyerekeknek és fáradtságot nem kímélve egyengetik a tehetség útját.

Magyarország a tehetségsegítésben élen jár: külföldön is elismert és 
gazdag nemzetközi kapcsolatrendszerrel bír.

A tehetséggondozás széles körben támogatott ügy, amelynek 
ékes példája, hogy egyre több állampolgár ajánlja fel személyi 
jövedelemadójának 1%-át a tehetségek segítésére.

Egyre több magasan képzett és elhivatott tehetséggondozó szakember dolgozik 
az oktatási intézményekben és a civil szférában egyaránt, akik munkájukkal 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a tehetségeket széles körű, az életkori sajátosságokat 
is szem előtt tartó módszerekkel lehessen segíteni.
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A Nemzeti Tehetség Program deklaráltan 
igyekszik alkalmazkodni azokhoz az el-
várásokhoz, amelyeket a fiatalok érdekei 
és a változó világ támaszt. Ezért az NTP 
maga sem egy statikus rendszer, arra tö-
rekszik, hogy célzott és egyre szélesebb 
körben tudjon támogatást biztosítani.

A Nemzeti Tehetség Program szakmai 
koordinálását az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma végzi, a pályázatok le-
bonyolításához kapcsolódó feladato-
kat pedig az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő (EMET) látja el. Az EMET 
honlapján találhatóak meg a korábbi 
évek pályázati dokumentációi és a leg-
frissebb pályázati felhívások: 
www.emet.gov.hu (Nemzeti Tehetség 
Program menüpont)

Magasabb társadalmi mobilitás, a területi 
egyenlőtlenségek további csökkentése;

a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
tehetségekkel szemben a társadalomban élő 
előítéletek további csökkentése;

különböző tehetségazonosító módszerekkel 
történő korai tehetségazonosítás;

a tehetség és a tudás értékének további 
tudatosítása;

a tehetségbarát szemléletmód további 
résztvevőkre való kiterjesztése;

minél több tehetség megtartása;

a tehetségsegítők folyamatos képzése, a kiégés 
elkerülése;

a tehetséges fiatalok társadalom felé forduló 
felelősségvállalásának elősegítése, segítése.

JÖVŐBELI 
CÉLOK

Az EMET honlapja az alábbi linken érhető el:
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MINDENKI TEHET ÉRTE
A TEHETSÉG  JÓ BEFEKTETÉS!

Minden adófizető 
állampolgárnak 

lehetősége van arra, hogy 
támogassa a magyar tehetségeket: 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 felajánlásokat a kormány kiegészíti a 

központi költségvetésből, ez adja az NTP éves hazai költségvetési keretét.

A felajánlások mértéke évről évre nő, egyre több állampolgárt foglalkoztat 
a tehetséggondozás kérdése és köteleződik el ennek támogatása mellett, 
ami egyre jelentősebb és sokrétűbb lehetőségeket teremt a tehetségek 
támogatására. Az 1%-ot felajánlók száma a kezdeti (2009) 54 148 főről 
2016-ra 352 194 főre emelkedett. Az előző évihez képest 2016-ban 19 000-rel 
többen ajánlották fel adójuk 1%-át az NTP céljaira, ezzel a befolyt összeg 
115 millió forinttal lett magasabb, és elérte az 1,4 milliárd forintot.

Bővebb információ a 
személyi jövedelemadó 

(SZJA) 1%-ának 
felajánlásáról:

AZ NTP FINANSZÍROZÁSA

Hazánk egyik legfontosabb erőforrása a tehetség. A tehetséges fiatalok felkutatására, tehetségük kibon-
takoztatására, tevékenységük támogatására biztosít keretet és forrást a Nemzeti Tehetség Program. 

A Nemzeti Tehetség Programra a hazai költségvetésben 2009-ben 443 000 000 forint, 2015-től pedig 
2 800 000 000 forint állt rendelkezésre.

A megnövekedett források biztosítják a tehetségsegítés folytonosságát és a tehetségek gondozását szol-
gáló programok támogatását, ezzel lehetőséget teremtve arra, hogy a fiatalok a megszerzett tudást és 
tehetségüket hosszú távon Magyarországon kamatoztathassák. 

A program évente átlagosan 300-350 000 tehetséges fiatalt ér el, közülük több mint 1100 fiatal részesült 
Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban, valamint 2009 és 2016 között több mint 9200 projekt nyert 
támogatást.
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„A tehetség olyan adottság, amivel foglalkozni 
kell: időt szakítani a gyakorlásra, mindig újat 
és újat tanulni. A verseket gyorsan memorizá-
lom, a legtöbb időt viszont a felkészülés veszi 
el - összességében sok lemondással jár a vers-
mondás, de kárpótol érte, amikor látom a hall-
gatóságot, hogy élvezik az előadásom, és az 
osztálytársaim is nagyon büszkék rám. Sokat 
köszönhetek a nagymamámnak, aki inspirált, 
már 7 éves korom óta verseket olvas nekem. 
Ő szerettette meg velem az irodalmat. A felké-
szítőtanárom és a Magyar Versmondók Egye-
sülete is nagy szerepet játszott abban, hogy a 
tehetségemet kibontakoztathattam. 

Első osztályos koromban Dr. Lutter Imre, az 
egyesület elnöke figyelt fel rám egy Ki mit 
tud?-on. Azóta sok eredményt elértem, szinte 
az összes arany, de a legbüszkébb mégis a Ju-
nior Kaleidoszkóp versenyen elért helyezésem-
re vagyok, ahová a „Regösök húrján...” vers- és 
prózamondó verseny által kerültem be. A vers-
mondásban a legérdekesebb és legizgalmasabb, 
talán az, amikor várom a versenyt, készülök rá, 
és utána izgatott vagyok az eredményhirdetés 
miatt. A legtöbbet mégis az adja, amikor látom 
a közönségen egy-egy humoros vers közben, 
hogy nevetnek. Az nagyon jó érzés.

A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj 
nagy segítség számomra, mert egy kis falu-
ban élek, ahonnan nagyon sokat kell utazni 
a versenyekre, de amióta elnyertem az ösz-
töndíjat, már távolabbi városokba is el tudok 
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TÓTH FLÓRA 
13 éves versmondó

a Nemzet Fiatal  
Tehetségeiért Ösztöndíj 

nyertese,  
a Garai János  Gimnázium 

diákja,  Szekszárd

SZÓ GELLÉRT 
cukrász
a Nemzet Fiatal Tehetségeiért 
Ösztöndíj nyertese
a Magyarország Tortája 
verseny 
kétszeres győztese

Bővebb információk 
a cukrászatról:

Dokumentumfilm 
Flóráról:

#versmondó #cukrász   
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„… az emberi értékek megőrzése szempontjából  
az egyik legfontosabb teendő a tehetség fejlesztése…”

(Csíkszentmihályi Mihály, pszichológus)

A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÁS SAJÁTOSSÁGAI

Magyarországon a tehetséggondozásnak gazdag hagyománya van. Tudósaink, tanáraink, nagy múl-
tú gimnáziumaink, a több mint fél évszázados egyetemi tudományos diákköri mozgalom mind 

előfutárai voltak annak a napjainkra több százra tehető állami, egyházi és civil programnak, amelyek 
célja a tehetségek felkarolása és a tehetség kibontakozásának támogatása. 

A jó gyakorlatokat megismerni és a tudást megosztani leghatékonyabban csak hálózatokban, közössé-
gekben, személyes találkozások által lehet. Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken ehhez a 
Tehetségpontok és a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM) hálózati rendszere biztosít keretet.

TEHETSÉGPONTOK 

A Tehetségpontok célja, hogy hatékony tá-
mogatást nyújtsanak a fiataloknak tehetsé-
gük felismeréséhez és kibontakoztatásához. 
A hálózat segítségével személyre szóló és szé-
les körű információk állnak rendelkezésre a 
különböző tehetséggondozó programokról.

A Tehetségpontok munkatársai figyelemmel kísérik, és lehetőség szerint összekötik térségük tehetséggondozó 
kezdeményezéseit, továbbá a tehetséges fiatalok, családjaik, környezetük, a tehetséggondozásban jártas 
szakemberek, a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetek, vállalkozások, 
magánszemélyek közötti kapcsolatrendszer kiépítésén, megerősítésén is dolgoznak. A Kárpát-medencei 
hálózatban az információcsere, az információ-közvetítés kétirányú: az egyik irány a helyi értékek (tehetséges 
fiatalok, mentorok, kezdeményezések, jó példák, a segítség bármilyen formája) közvetítése akár határokon 
is átnyúlva, a másik pedig a máshonnan származó értékek befogadása és alkalmazása a Tehetségpont 
környezetében, a tehetséges fiatalok fejlesztése érdekében.

A Tehetségpontok a következő feladatokkal támogatják a 
Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit:

 » a tehetségkeresés és -azonosítás, 
 » a tehetséggondozás, 
 » a tehetség-tanácsadás, valamint 
 » a tehetségpontok hálózatában történő együttműködés is.

Az alábbi linken arról tájékozódhat, 
hogyan válhat egy intézmény Tehet-
ségponttá:

http://tehetseg.hu/tehetsegpontok
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A MINŐSÍTETT TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELYEK

A Tehetségpontok mellett a Minősített Tehetséggon-
dozó Műhelyek (MTM) is fontos szerepet vállalnak a 

Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseinek megvalósítá-
sában. Az MTM-ek célja, hogy minden tehetséges tanu-
ló az igényeinek, képességeinek legmegfelelőbb egyéni 
fejlesztésben részesüljön, mint ahogyan az is az MTM-ek 
célja, hogy a tehetséges fiatalok közvetlen közelében lévő 
nevelési-oktatási intézmények számára olyan speciális 
szolgáltatásokat nyújtson, amelyek segítik a tehetséggon-
dozási munkát. Bármelyik iskola megszerezheti az MTM 
címet, így az ország bármely pontján élő tehetséges gyer-
mek megtalálhatja a hozzá legközelebbit.

AZ MTM-EK HÁLÓZATI FUNKCIÓIT 
AZ ALÁBBIAKBAN LEHET ÖSSZEFOGLALNI:

tudásmegosztásadaptálható tehetség-
tantervek és programok 
megosztása

szolgáltatások nyújtása és 
megosztása

a tehetségek azonosítása,  
feltárása és gondozása

Az MTM-hálózat tagjai többek között tehetségszűrést és tehetségazonosítást végeznek, szakmai 
tanácsadást, konzultációt biztosítanak a szülők, a pedagógusok, valamint a tehetségekkel foglal-
kozó szakemberek, intézmények számára. Ehhez szükséges, hogy a Minősített Tehetséggondozó 
Műhelyek (MTM-ek) be is kapcsolódjanak körzetük tehetséghálójának kialakításába, megerősíté-
sébe és részt vegyenek a köznevelés szereplőinek elérésében, bevonásában és hálózati együttmű-
ködést valósítsanak meg. 

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek és a Tehetségpontok egymást kiegészítő és egymást 
erősítő hálózatot alkotnak, amelynek célja a hosszú távú tehetségsegítés.
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BUDAPESTI EURÓPAI TEHETSÉGKÖZPONT,  
EURÓPAI TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT

A Tehetségpontok európai szintű adaptálásában jelentős szerepet tölt be a 
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) kereteiben lét-

rejött Budapesti Európai Tehetségközpont (EUTK), amelyet a Nemzeti Tehetség 
Program 2012-ben hívott életre.

Az EUTK megalakulása óta részt vesz az Európai Tehetségsegítő Hálózat (ETSN) kiépíté-
sében, amely a magyar tehetséghálózat mintájára, 2015. szeptember 29-én alakult meg. 

A Budapesti Európai Tehetségközpont a nemzetközi hálózattal való közös feladatok koordinálásában 
és a hálózatba kerülő új Európai Tehetségpontok kvalifikálása terén is szerepet vállal, illetve a hazai Eu-
rópai Tehetségpontok akkreditálásában is közreműködik.

Bővebb információ 
a Budapesti Európai 
Tehetségközpontról:

Az Európai Tehetségsegítő Hálózathoz jelenleg 19 Európai Tehetségközpont tartozik, amelyek regionális szerve-
ző és koordináló feladatokat látnak el. Ezek közül kettő nem Európában található, hanem úgynevezett „Társult 
Európai Tehetségközpontként” működik, hiszen már a világ bármely pontjáról csatlakozhatnak a hálózathoz. 

Az Európai Tehetségközpontok az Európai Tehetségsegítő Hálózat megalakulása óta számos közös pro-
jektet indítottak el: többek között támogatják a hálózat 2016 tavaszán megalakult Youth Platformját, 
amellyel több közös pályázatban vesznek részt. A hálózat minden évben felhívást tesz közzé, amelyen 
keresztül a tehetségtámogató európai intézmények Európai Tehetségpont címre pályázhatnak.

A tehetségek támogatá-
sa és kibontakoztatása 
közös ügyünk, amelyért 
nem csak szükséges, de 
érdemes is lépéseket ten-
nünk, hiszen a tehetséges 
fiatalok a jövőt jelentik.

További információ: www.echa.info

Mit ad a hálózat és tagjainak együttműködése?
 » Megteremtik az európai tehetséggondozó és támogató 

gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalatcserét, 
 » felgyorsítják a tehetségsegítéshez kapcsolódó informá-

ciók áramlását, 
 » elősegítik, hogy a tehetségek támogatása és oktatása min-

den európai országban megfelelő hangsúlyt kapjon, és a te-
hetségvesztés mértéke minimálisra csökkenjen.

Kiemelt cél továbbá a tehetségbarát társadalom kialakítása, hiszen:

„…óriási különbséget jelent a gyerekek szempontjából, hogy olyan környezetben 
élnek-e, ahol a tehetséget értékelik, és mindent megtesznek a fejlesztéséért, vagy 
olyanban, ahol a tehetséget hagyják parlagon heverni.” 

(Csíkszentmihályi Mihály, pszichológus)
18
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Bővebb információ 
a Budapesti Európai 
Tehetségközpontról:

SIKERTÖRTÉNETEK  
AZ NTP TÁMOGATÁSÁVAL 

A Nemzeti Tehetség Program pályázatai lehetőséget biztosítanak a tehetséggondozással 
kapcsolatos célok átfogó és összehangolt megvalósítására, a támogatott programok pedig 

változatos formában nyújtanak segítséget a tehetséges fiatalok számára tehetségük kibonta-
koztatásához: többek között nagy hagyományú, évente, kétévente szervezett versenyek meg-
rendezését segítik, de a fejlesztő programok, jó gyakorlatok adaptálását támogató kiírások is 
minden évben elérhetőek.  

A következő oldalak olyan programokba, jó gyakorlatokba nyújtanak bete-
kintést, amelyek a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósultak meg.

19
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De mindezt hogyan teszi?

TEHETSÉGKAPU

A Nemzeti Tehetség Program támogatá-
sával létrejött TehetségKapu egy port-

fólióját tekintve sokszínű internetes portál, 
amely a tanulóknak, szülőknek, pedagógu-
soknak és tehetséggondozó szakemberek-
nek egyaránt hasznos információkatn nyújt, 
és megkönnyíti a tehetség felismerését.

fiatalok

intézmények

 » Különféle tehetségterületekre szabott online játékokon 
keresztül tesztelhetik a fiatalok saját képességeiket, 

 » fejleszthetik a téri-vizuális, logikai-matematikai és 
nyelvi tehetségterületeiket

 » Az oldal az oktatási intézmények számára lehető-
vé teszi a tanulók tehetségének beazonosítását, 

 » a tehetségazonosítási eljárások és a tehetség-
gondozó tevékenységek eredményeinek szak-
szerű rögzítését.

A tehetséges fiatalok számára továbbá szakköröket, táborokat is kínál a portál, de akár a tehetségük 
kibontakoztatását segítő mentort is találhatnak a weblapon keresztül.

A rendszerben, az érvényes regisztrációval ren-
delkező felhasználók különféle szervezetek 
tehetséggondozását érintő programjairól is 
tájékozódhatnak, továbbá számos tehetség-
gondozásra fókuszáló esemény is elérhető a lá-
togatók számára. A TehetségKapu hosszú távú 
célja, hogy összefogja a helyi kezdeményezése-
ket, és támogassa egy komplex és egyedi tehet-
ségazonosítási rendszer működését.

A TehetségKapuról bővebben:
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LONDONBAN A MAGYAR TEHETSÉGEKÉRT

LONDONI TEHETSÉGSEGÍTŐ INFORMÁCIÓS ÉS PROGRAMPONT

Magyarország Kormánya a Nemzeti Tehetség Programban hívta életre a „Londonban a magyar 
tehetségekért” programot, amely egyedülálló módon képez hidat az Egyesült Királyságban 

tanuló és dolgozó tehetséges magyar fiatalok, valamint Magyarország között. A program alapvető 
célja az Egyesült Királyságban élő magyar tehetségek felkutatása és olyan lehetőségek biztosítása, ame-
lyek segítségével a kint élő fiatalok rátalálhatnak, megismerhetik tehetségük kibontakoztatásának hazai 
lehetőségeit. Ennek érdekében a szigetországban és itthon egyaránt szakmai programokon, különféle 
kompetenciafejlesztő tréningeken, képzéseken, mentor- és gyakornoki programban, tehetséggondozó és 
tanácsadó rendezvényeken, workshopokon vehetnek részt az Angliában élő magyar tehetségek, továbbá 
számos közösségi programot kínál a fiataloknak a Londoni Tehetségsegítő Információs és Programpont.

VERSENYKÉPES LEHETŐSÉGEK

A program kapcsolatépítési lehetőséget teremt a magyar gazdaság, illetve a tudományos élet szereplői 
és a szigetországban tanuló fiatalok között.

Mentor-
program

egyetemisták 
és professzorok 

együttműködése

Talent Zone
» szakmai képzések

» betekintés különböző ma-
gyarországi kreatív, innova-
tív centrumok, nagyválla-

latok és intézmények 
működésébe

Future: Hungary
» karrierépítés a pénzügyi-, 
technológiai- és tanácsadói 

szektorban 
» továbbképzések

» gyakornoki programok

Tanulmányi utak 
» külföldi bemutatkozási 

lehetőség
»  új ügyfélkör

»  együttműködő 
partnerek

Az ifjúsági iroda által Londonban 
aktív közösségi pont működik, 
ahol a fiatalok magyar közös-
ségben tölthetik szabadidejüket, 
inspirálódhatnak, és lehetőséget 
teremt arra is, hogy kapcsolatot 
tartsanak egymással, ne veszít-
sék el a gyökereiket.

A program egyik különlegessé-
ge, hogy kétirányú támogatást 
nyújt. Egyrészt a külföldön élő 
magyar tehetségek lehetősé-
get kapnak arra, hogy innovatív 
ötleteiket megvalósítsák, más-
részt pedig hazánkban már 
elismert fiatal vállalkozóknak 
nyújt külföldi bemutatkozási 
lehetőséget, amelynek célja, 
hogy Magyarország után siker-
rel célozhassák meg a nemzet-
közi piacot is.

A Nemzeti Tehetség 
Program küldetése 
külföldön is a tehetséges 
fiatalok felkarolása, 
támogatása.
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ORSZÁGOS BAPTISTA  
ROBOTIKA PROGRAM

2017-ig 101 dobogós 
helyezés országos és 
világversenyeken.

#robotika

„A robotika programban részt vevő tanulók – életko-
ri sajátosságaiknak megfelelő eszközökkel – ko-

runk talán legmodernebb gyakorlatias problémáinak 
megoldására használják kreativitásukat, matematikai, 
informatikai és egyéb természettudományos ismerete-
iket. A komplex gondolkodást igénylő problémák meg-
oldása során ismereteik egy részét tapasztalati úton 
szerzik, ezáltal az ő szempontjukból rendkívül hasznos 
személyiségfejlődésen mennek keresztül.”

A robotika (mint komplex tudomány) területén 
megvalósított tehetségprogramok kiváló lehető-
séget biztosítanak a téma iránt érdeklődő tanulók 
természettudományos kompetenciáinak fejleszté-
sére, a jövő mérnöki tudásának megalapozására. 

A Nyírbogdányi Robotika Tehetséggondozó Program 2011-
ben indult útjára a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Ál-
talános és Alapfokú Művészeti Iskolában. A 2012-2015 
közötti időszakban – a Nemzeti Tehetség Program 
pályázatainak segítségével – 60-125 órás blokkokban 
valósultak meg a fejlesztő tevékenységek. 

A foglalkozások sikerességnek köszönhetően 2015 
augusztusától már több intézmény (általános- és 
középiskola) tanulóinak bevonásával önálló prog-
ramként, Országos Baptista Robotika Program névvel 
folyik a munka és a versenyekre való felkészítés. 

A versenyek során olyan helyzeteket kell megolda-
niuk a diákoknak a terepasztalon, amelyek komp-
lex gondolkodást igényelnek. Például egy fiktív, 
szimulált katasztrófa idején a robotoknak a felté-
telezett törmeléken át kell jutniuk ahhoz, hogy az 
áldozatokat evakuálhassák.

A program eredményességét mi sem igazolja 
jobban, mint a Baptista Szeretetszolgálat ro-
botika csapatának kiemelkedő eredményei: 
2012-2017 között 101 alkalommal értek el dobo-
gós helyezést országos és világversenyeken, és 
ebből 2016-ban öt világbajnoki dobogós és két 
világbajnoki címmel gazdagították a csapat el-
ismeréseit.

Bővebb információ 
az Országos Baptista 
Robotika Programról:

Abán Csaba

informatika tanár, 
robotika oktató

Baptista Pedagógiai 
Intézet

A robotika a XXI. század 
tudománya.
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A robotika a XXI. század 
tudománya.
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KOMPLEX INSTRUKCIÓS 
PROGRAM, HEJŐKERESZTÚR

#együttnevelés 

A Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola példaként merül 
fel, ha hátránykompenzációról vagy tehetséggondozásról 

van szó. A Komplex Instrukciós Program (KIP) a Nemzeti Tehet-
ség Program pályázatainak köszönhetően gyorsan terjed, és 
társadalmi elismertsége is egyre nő, amelynek ékes bizonyíté-
ka, hogy elnyerte a 2016-os Prima Primissima Díjat, a magyar 
oktatás és köznevelés kategóriában. (Bővebb információ a díj-
ról: http://www.primissima.hu/)

A módszert „Complex Instruction” néven az egyesült államokbeli 
Stanford Egyetem fejlesztette ki azzal a céllal, hogy a gyerme-
kek tudása gyarapodjon, és sikerélményben legyen részük az 
osztálymunka során. A hejőkeresztúri iskola Magyarországon 
elsőként adaptálta a módszert, és 2001-től vezette be Komplex 
Instrukciós Program néven.

Hogyan működik a gyakorlatban?

A KIP alkalmazásakor az eltérő szociokulturális háttérrel 
rendelkező gyermekek együttnevelése kerül előtérbe, a feladatok 
megoldásához különböző képességekre van szükség, így minden 
gyermek egyaránt ki tudja venni a részét a csoportmunkából.

A módszer megadja a lehetőséget a tanulók egyenrangú 
munkavégzésére, és tudatosítja, hogy mindenkinek van olyan 
képessége, amellyel hozzájárulhat a feladat sikeres megoldásához.

Az intézmények között javarészt az általános iskolák vannak, 
de több középiskola is részt vesz a programban: az intézmé-
nyek tanulóit tekintve rendkívül változatos az összetétel, van 
olyan iskola is, ahol a diákok 100%-a roma származású.

2017. elején 71 iskola, 
20 ezer diák és kb. 
1500 pedagógus al-
kalmazza a módszert 
Magyarországon.

A programnak kö-
szönhetően a tanu-
lók magatartásbeli 
problémája mérsék-
lődik, az alulmoti-
váltság megszűnik, 
a program segíti a 
társadalmi felzárkó-
zást és a tehetség-
gondozást.

Bővebb információ 
a Komplex Instrukciós 
Programról:
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„A sport nemcsak testnevelés, hanem a lélek-
nek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze.”

(Szent-Györgyi Albert)

OLIMPIA BEMUTATÓ ÉS SPORTÁGVÁLASZTÓ BÖRZE 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

#sport

Közel 4000 főt ért el az Olimpia 
bemutató és sportágválasztó börze. 

A Nemzeti Tehetség Program által 
finanszírozott Olimpia bemutató 
és sportágválasztó börze megren-
dezésekor az intézmény kiemelt célja 
az volt, hogy a szülők és a tehetséges 
gyerekek tágabb környezete egya-
ránt – kortól, nemtől függetlenül – 
megtalálja a legmegfelelőbb sporto-
lási lehetőséget és tudatosítsa a 
sport egészségre gyakorolt jótékony 
hatásait.

„Tartalomban gazdag példatárat adni tanárok és tanulók kezébe.”

„Megfelelő légkör biztosítása nélkül nem lehet eredményes 
a tehetség kibontakoztatása, kiválasztása. Az intenzív fejlő-
déshez szükségesek a kiegyensúlyozott társas kapcsolatok a 
pedagógusokkal és tanulótársakkal egyaránt. A sportprogram 
lehetőség egy olyan légkör kialakítására, mely inspirálóan hat.”

„Ép testben ép lélek”

A testnevelés és a mozgás kiemelt szerepe megkér-
dőjelezhetetlen: a testi, értelmi, érzelmi, esztétikai és 
erkölcsi nevelés egységét a Hódmezővásárhelyi Szent 
István Általános Iskola egyedülálló programjával te-
remti meg.

Hogyan működik a gyakorlatban?

A sport iránt elkötelezett gyerekeket az iskola alkal-
massági vizsgákon át tudatosan keresi, majd a felvé-
telt követően lehetőséget kínál a megfelelő sportágak 
kiválasztásához, elsajátításához.

Az iskoláskor kezdetén a „küzdelem és játék, sportág-
választó” foglalkozásokon keresztül a játékos moz-
gásformák, a szórakozás motívumai jelennek meg a 
tanrendben, melyek elsődleges célja, hogy megsze-
rettesse a sportot a gyerekekkel. 

Ezt követően (3-4. osztályban) megkezdődik a 
sportág-szakosodás, nő az edzésidő, és komo-
lyodnak az edzések. Ebben a periódusban jelenik 
meg a versenyzés is, amely teljesen új sportolási 
élményt nyújt a gyerekeknek.

Az általános iskola utolsó három éve (12-14 éves kor-
osztály) már lényegesen több és intenzívebb a mun-
ka, amelynek eredményeként a sportoló öntudato-
sabbá válik. 

A fejlesztési folyamat szerves részét képezi a sporter-
kölcstan és a sportpszichológiai foglalkozások beik-
tatása, ami a diákok elhivatottságát és belső motivá-
cióját növeli.

Az iskola komoly szerepet vállal a tehetséggondo-
zásban, így 2016-ban elnyerte az Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont címet a testnevelés és a környezeti ne-
velés területén.

A Hódmezővásárhelyi 
Szent István Általános Iskola 
honlapja: 

Walterné
Böngyik Terézia

igazgató
Hódmezővásárhelyi 
Szent István 
Általános Iskola
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#matematika

1894 óta ad feladványokat és 
cikkeket az olvasóknak.

„Tartalomban gazdag példatárat adni tanárok és tanulók kezébe.”

KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAI  
ÉS FIZIKAI LAPOK

A folyóirat tevékenysége több mint száz év után is hűen igazodik az alapító tag, Arany Dániel főreáliskolai 
tanár célkitűzéséhez: 

A MATFUND Alapítvány által kiadott Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (KöMaL) Magyarorszá-
gon és világviszonylatban is egyedülálló hagyományt ápol. Az 1894-ben alapított folyóirat hihetetlenül 
gazdag tudásanyagot halmozott fel a havonta megjelent matematika, fizika, később számítástechnika, 
informatika feladat- és cikkanyagával. 

A 123 éves KöMaL nemcsak a magyarországi matematika, fizika és számítástechnika tudománytörténet 
fontos része, de működésével hozzájárul a természettudományok külföldi megbecsültségéhez is azál-
tal, hogy világhírű tudósokat nevelt és nevel. Ennek elismeréseként 2012-ben megkapta a Magyar Örök-
ség Díjat. (Bővebb információ a díjról: http://www.magyarorokseg.hu/)

A Nemzeti Tehetség Program támogatása a program szempontjából meghatározó, hiszen ez biztosítja 
a lap megjelenéséhez szükséges anyagi háttér jelentős részét, a munka folytonosságát. 

Mi a lap célja?

A KöMaL többek között egész tanéves levelező pontversenyeket hirdet, amelyek segítik a tehetségek 
fejlesztését matematikában, fizikában és informatikában, amely az ismeretterjesztésen túl a probléma-
megoldó gondolkodást is fejleszti, formálja és gazdagítja a személyiséget. 

A versenyre a nevezés már az alapítás óta ingyenes, a felada-
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Bővebb információ 
a Középiskolai Matematikai 

és  Fizikai Lapokról:
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TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR (TDK)

60 év, 1800 TDK konferencia, több mint 12 200 pályamunka

A tudományos diákköri tevékenység elsődleges célja a tudományos utánpótlás-nevelés, a TDK-nak épp 
ezért komoly szerepe van a kutatói életpályán való elindulásban. A hallgató-oktató közti együttműködé-

sen alapuló, tutoriális jellegű tehetséggondozó forma népszerűsége az 1950-es évek óta töretlen, mutatva az 
egyetemista és főiskolás hallgatókban meglévő igényt a többlettudás elsajátítására, amely nélkülözhetetlen 
eleme a kiválóságnak. 

A több mint hatvanéves múlt persze annak is köszönhető, hogy sok TDK-s hallgató később, már az okta-
tói pályáján témavezetőként segíti a következő nemzedékek kutatásait és a fiatalok Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciára (OTDK) történő eljutását. 

Az OTDK a felsőoktatási tehetséggondozás legnagyobb hallgatói tudományos fóruma, amelyet minden má-
sodik évben 16 tudományterületi szekcióban bonyolít le az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT). 

Út az OTDK-ig

2017-ig 1800 TDK-konferenciát rendeztek, amelyeken több mint 12 200 
pályamunkát mutattak be a szerzők. Az OTDK-ra közülük azok jelentkez-
hetnek, akiknek pályaművét a TDK-konferencia zsűrije javasolta az orszá-
gos konferencián való bemutatásra. 2017-ben kerül sor a XXXIII. OTDK-ra, 
amelyre 16 szekcióban 4456 pályamunkát neveztek.  

Az OTDK-n való részvétel már önmagában nagy érdem, 
amit jól mutat, hogy az intézményekben versenyző pá-
lyaművek csupán 36%-a jut el az országos megméret-
tetésig.

A TDK hosszú ideje jelentős támogatást kap a Nemzeti Tehetség Program által, amelynek eredményeként 
az elmúlt időszakban egyre kiszámíthatóbban működnek a felsőoktatási intézmények TDK-műhelyei, és 
az OTDK-k lebonyolítása is tervezhetőbbé vált. Nagy előrelépés továbbá a határon túli tudományos diákkö-
ri tevékenység fejlődése, amelyben szintén kiemelt szerepe volt a Nemzeti Tehetség Programnak.

Az OTDT honlapja:

Prof. Dr. Szendrő 
Péter

elnök
Országos Tudományos 
Diákköri Tanács 
Bonis Bona – A nemzet 
tehetségeiért díjazott - 
Életműdíj 2016

„A tehetség nehezen definiálható és önmagában kevés az érvénye-
süléshez. A kreativitás adottság – lehetőségeket kell biztosítani 
ahhoz, hogy kibontakozzék. Ha a kreativitás párosul a lehetősé-
gekkel, akkor fejlődhet alkotóképes személyiséggé annak birtoko-
sa. A sikerhez azonban a tehetség önmagában nem elég, kell még 
hozzá szorgalom, szerencse, jó téma, elkötelezett és magával ra-
gadó mester, empatikus, befogadó tudományos műhely. Mindezek 
együtt, egymástól elválaszthatatlanul szükségesek. A lehetőségek 
Magyarországon egyre átgondoltabbak. A tehetséggondozás terv-
szerűbb. Sikerként könyvelem el, hogy a fiatal nemzedék tehetsé-
geseinek egyre több segítséget tudunk nyújtani abban, hogy a ké-
pességeiket kibontakoztathassák. Egyre közelebb jutunk távlati 
célunkhoz, a tehetségbarát Magyarország megvalósulásához.”
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Az ösztöndíj
programról 
bővebben:

A NEMZET FIATAL TEHETSÉGEIÉRT  
ÖSZTÖNDÍJ (NFTÖ)

„Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gya-
korlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességet ért-
jük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén 
az átlagot messze túlhaladó teljesítményeket képes létrehozni.” 
(HARSÁNYI ISTVÁN, a magyar tehetséggondozás egyik 
legmeghatározóbb egyénisége, „tehetségvédője”)

A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj a Nemzeti Tehetség Program részeként a kiemelke-
dően tehetséges fiatalok egyéni teljesítményének kiaknázását támogatja. A fiatal tehetsé-

gek szempontjából nézve ez több mint egy elismerés, hiszen olyan kaput nyithat meg számukra, 
amellyel bővülnek lehetőségeik és megalapozhatják a jövőjüket.

A pályázat célcsoportja korosztályát tekintve széles, így a tehetségek szinte „pályájuk” bármely 
szakaszában kaphatnak támogatást. Az ösztöndíj felhasználható többek között tanulmányaik, 
továbbképzésük finanszírozására, hangszerek vásárlására, sporteszközök, tudománnyal összefüggő 
segédeszközök beszerzésére. 

„A sikerhez kőkemény küzdelem, harc és erőfeszítés is kell.”
(NOVÁK KATALIN család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős 
államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma)

Ezt a harcot és erőfeszítést hivatott támogatni a program is. A következő 
oldalak olyan fiatal talentumokat mutatnak be, akik tudják, a tehetség 
lehetőség, amellyel élni lehet és élni is kell. 

Van lehetőség a tehetség kibontakoztatására! Nem 
kell mást tenni, mint pályázni, kiállni az elképzelé-
sek mellett, és a kitartó munka végül meghozhatja 
gyümölcsét.

27

NHTR_jav.indd   27 2017. 07. 14.   16:08:59



28

„Van egy célom: szeretnék nagyon, nagyon jó hangszeres zenész és zeneszerző lenni, 
így minden, amit ezért teszek egy újabb élmény és egy újabb inspiráció. 

3 éves koromban kezdtem el dalokat írni. Általában azért mondják rólam, hogy „tehetség”, 
mert ritka, hogy egy kisgyerek a saját szerzeményeit adja elő hárfán. Az első koncer-
tem hatéves koromban volt, így eléggé feltűnő jelenség voltam. 

Édesanyám zongorista, amióta megszülettem mindig a zongora mellett voltam. Ami-
kor ötéves voltam, akkor megláttam egy képet egy hárfáról, és nagyon megtetszett. 
Anyukám ismert egy hárfaművészt, aki el is kezdett velem foglalkozni. 

Számomra a legnagyobb dolog, hogy a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj segít-
ségével sikerült felvennünk stúdióban egy lemezt az elmúlt két év legjobb műveiből, 
amelyeket én írtam. Tizenegyen dolgoztunk ezen a projekten, mind iskolatársak. Mind-
annyiunknak maradandó élmény volt ez a közös munka: a sok próba, a koncertek és 
a versenyek. Az ösztöndíjjal egy franciaországi mesterkurzusra is el tudtam menni.

Sok gyakorlással lehet elérni, hogy valaki jól játsszon egy hangszeren. Sőt! Csak 
így lehet. Akkor hol kapcsolódik az egészhez a tehetség? Talán ott, amikor egy 
zenei művet elő kell adni. Nem csak el kell játszani a kottában lévő hangokat, 
hanem érzéseket kell közvetíteni a közönség felé. Nekem ez utóbbival szerencsém 
van, mert mindig szerettem a zenei nyelven „mesélni” és előadni hárfán különböző 
hangulatokat, érzelmeket – azaz saját szerzeményeket.

Szeretnék még sokat tanulni, fejlődni, még több saját művet előadni zenész-
barátaimmal, és átadni a zene szeretetét másoknak is, de főként a korosztá-
lyomnak.”

GÁLL ISIS  
zeneművész

a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj 
nyertese, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti 
és Hangszerészképző Gyakorló 

Szakgimnázium tanulója, Budapest

#zeneművész

Gáll Isis koncertetűd:

NHTR_jav.indd   28 2017. 07. 14.   16:08:59



28

„Van egy célom: szeretnék nagyon, nagyon jó hangszeres zenész és zeneszerző lenni, 
így minden, amit ezért teszek egy újabb élmény és egy újabb inspiráció. 

3 éves koromban kezdtem el dalokat írni. Általában azért mondják rólam, hogy „tehetség”, 
mert ritka, hogy egy kisgyerek a saját szerzeményeit adja elő hárfán. Az első koncer-
tem hatéves koromban volt, így eléggé feltűnő jelenség voltam. 

Édesanyám zongorista, amióta megszülettem mindig a zongora mellett voltam. Ami-
kor ötéves voltam, akkor megláttam egy képet egy hárfáról, és nagyon megtetszett. 
Anyukám ismert egy hárfaművészt, aki el is kezdett velem foglalkozni. 

Számomra a legnagyobb dolog, hogy a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj segít-
ségével sikerült felvennünk stúdióban egy lemezt az elmúlt két év legjobb műveiből, 
amelyeket én írtam. Tizenegyen dolgoztunk ezen a projekten, mind iskolatársak. Mind-
annyiunknak maradandó élmény volt ez a közös munka: a sok próba, a koncertek és 
a versenyek. Az ösztöndíjjal egy franciaországi mesterkurzusra is el tudtam menni.

Sok gyakorlással lehet elérni, hogy valaki jól játsszon egy hangszeren. Sőt! Csak 
így lehet. Akkor hol kapcsolódik az egészhez a tehetség? Talán ott, amikor egy 
zenei művet elő kell adni. Nem csak el kell játszani a kottában lévő hangokat, 
hanem érzéseket kell közvetíteni a közönség felé. Nekem ez utóbbival szerencsém 
van, mert mindig szerettem a zenei nyelven „mesélni” és előadni hárfán különböző 
hangulatokat, érzelmeket – azaz saját szerzeményeket.

Szeretnék még sokat tanulni, fejlődni, még több saját művet előadni zenész-
barátaimmal, és átadni a zene szeretetét másoknak is, de főként a korosztá-
lyomnak.”

GÁLL ISIS  
zeneművész

a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj 
nyertese, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti 
és Hangszerészképző Gyakorló 

Szakgimnázium tanulója, Budapest

#zeneművész

Gáll Isis koncertetűd:

NHTR_jav.indd   28 2017. 07. 14.   16:08:59

29

„A legkedvesebb emlékem, amikor Brüsszelben egy kisgyerek odajött a pulthoz, és kipró-
bálta az egyik agyhullámokkal irányítható robotautómat. Felnézett, és azt mondta: „Ez 
nagyon cool!”

Sok tényezőnek köszönhető, hogy most az intelligens robotokkal foglalkozom, de talán minden-
nek az alapja az, hogy már kisgyerek korom óta nagyon érdekelt a repülés. Az a gyerek voltam, 
aki mindent elolvasott erről, és rajongott érte. Később, amikor 12 éves voltam két ismerősöm 
segítségével megépítettük a DavinCsirkét, ami röpképes madár-modell volt és Da Vinci eredeti 
tervei alapján készült. Azt lehet mondani, hogy itt indult minden. Nagyon megtetszett az egész-
nek a „szabadsága”, azaz, hogy nem csak használok eszközöket, hanem képes vagyok létre is 
hozni, újat alkotni.

A projekteknek nagyon kicsi, de nagyon fontos része az ötlet és a különböző problémák kiküszö-
bölése – ehhez kell a tehetség és a máshogy gondolkodás. A többi tanulás, munka és szorgalom. 
Én azt gondolom, hogy élni kell a tehetséggel!

Czirkos Zoltán (Budapesti Műszaki Egyetem) szakmai mentorom alkalmanként segít egy-egy 
probléma megvitatásával, őt a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány által ismerhettem 
meg még 2016-ban. De jobban szeretek autodidakta módon tanulni, és rájönni a megoldásokra.

A Nemzeti Tehetség Program támogatásának köszönhetően olyan profi eszközöket tudtam 
vásárolni, amelyek valóban segítették a munkámat. Nem kellett arra pazarolnom az időt és az 
energiát, hogy kitaláljam, bizonyos eszközöket, hogyan tudok másból előállítani, vagy kikerül-
ni, helyettesíteni. Most végre tényleg a megoldásokra koncentrálhatok. 

Egyelőre még nem tudom, hol fogom folytatni a tanulmányaimat, még van egy kis időm eldön-
teni. Ha viszont az a kérdés, hogy van-e olyan projekt vagy probléma, amit majd a jövőben meg 
szeretnék oldani, akkor azt tudom válaszolni, hogy: ha lenne, akkor sem mondanám el! :-) ”

IMETS TAMÁS 
feltaláló
a Nemzet Fiatal 
Tehetségeiért Ösztöndíj 
nyertese, a Márton Áron 
Főgimnázium diákja, 
Csíkszereda

#feltaláló

Imets Tamás angol nyelvű bemutatkozója:
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„Az úszás a hajnali kelésről és az egésznapos 
edzésről szól. Itt a hosszú felkészülés, kitartó 
munka, áldozatok után a legélvezetesebb dolog, 
amikor nyersz. 

Ha valaki valamiben kiemelkedően jó, az igazi 
tehetség. Adottság és szorgalom, de az úszás-
nál alapvetően szorgalom és kitartás, ami si-
kerhez vezet.

Rengeteget edzek, és ha ki kell emelni meghatá-
rozó eredményeket, akkor az az első riói olimpi-
án szerzett egy ezüst és egy bronz érmem és az 
EB arany. Azok csodálatos élmények.

Hétévesen eltörtem a lábamat, és orvosi tanács-
ra kezdtem el úszni, de versenyszerűen csak 12 
éves korom óta foglalkozom ezzel a sportággal. 
A szüleim rengeteget segítettek, támogattak, de 
a versenysportban az edző szerepe is legalább 
ennyire fontos. 

Minden nap nagyon korán kelek és korán is fek-
szem le, így sajnos korábban zavartuk egymást 
az eltérő napi rutin miatt a szobatársaimmal. 
A kollégiumból kiköltöztem, egy kicsit laktam 
panzióban is, de a Nemzet Fiatal Tehetségeiért 
Ösztöndíj most hozzásegített ahhoz, hogy egy 
külön kis lakásban élhessek egyedül, így tény-
leg már csak az edzésre tudok koncentrálni.

A versenysport mellett azonban szeretném befe-
jezni a gimnáziumot, tovább tanulni, de nem sze-
retnék távoli területre kerülni – a sportban szeret-
ném majd fejleszteni magam.”

Pap Marina Bianka European 
Open Championship:

„Azt gondolom, hogy a tehetség egy adomány 
az embernek. Ezzel születni lehet, de nem sza-
bad hagyni, hogy elvesszen, fejleszteni kell. 
Mindig lehet és kell is újat tanulni, kísérletezni, 
bátornak lenni, de a megfelelő eszközök, tárgyi 
feltételek is legalább ennyire fontosak. 

Éppen ezért köszönhetek nagyon sokat a Nemzet 
Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjnak, hiszen ebből a 
támogatásból vehettem egy olyan félprofi 4K-s 
kamerát, amivel már valóban jól lehet dolgozni. 

A filmezés iránti érdeklődésem már egészen kisko-
romban elkezdődött, mivel édesapám operatőrként 
dolgozik. 8-9 éves lehettem, amikor karácsony kör-
nyékén kint hagyott egy kamerát az asztalon, én 
pedig elkezdtem vele titokban forgatni: bemutattam 
a parafadugó- és a kupakgyűjteményemet, törté-
netet is alkottam hozzá. Amikor végeztem, vissza-
tettem a kamerát az asztalra. Utóbb kiderült, hogy 
apukám a kazettán lévő családi anyagokból egy kis 
ajándékot szeretett volna összevágni, ám amikor 
belekezdett a munkálatokba, megtalálta a kamerán 
az én felvételemet is. Nagyon tetszett neki az első 
„kisfilmem”, és ezután kezdett el tanítgatni. 

Szerencsés vagyok, mert édesapám azóta is a 
szakmai mentorom, de az egész családom támo-
gat. A nagymamám például már több filmemnek is 
a szereplője volt. 

A filmkészítés minden részét szeretem, de talán a leg-
izgalmasabb most számomra a vágás és az utómun-
ka, amivel véglegesíteni lehet a filmet. Ebben minden-
képp szeretnék még fejlődni.

Budapesti Fények:
Körtési András

PAP MARINA BIANKA
sportoló

a Nemzet Fiatal 
Tehetségeiért Ösztöndíj 

nyertese, 
magántanuló

KÖRTÉSI ANDRÁS 
film- és fotóművész
a Nemzet Fiatal Tehetsé-
geiért Ösztöndíj nyerte-
se, a Budapest-Fasori 
Evangélikus Gimnázium 
tanulója

#úszó #fotóművész
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„Az úszás a hajnali kelésről és az egésznapos 
edzésről szól. Itt a hosszú felkészülés, kitartó 
munka, áldozatok után a legélvezetesebb dolog, 
amikor nyersz. 

Ha valaki valamiben kiemelkedően jó, az igazi 
tehetség. Adottság és szorgalom, de az úszás-
nál alapvetően szorgalom és kitartás, ami si-
kerhez vezet.

Rengeteget edzek, és ha ki kell emelni meghatá-
rozó eredményeket, akkor az az első riói olimpi-
án szerzett egy ezüst és egy bronz érmem és az 
EB arany. Azok csodálatos élmények.

Hétévesen eltörtem a lábamat, és orvosi tanács-
ra kezdtem el úszni, de versenyszerűen csak 12 
éves korom óta foglalkozom ezzel a sportággal. 
A szüleim rengeteget segítettek, támogattak, de 
a versenysportban az edző szerepe is legalább 
ennyire fontos. 

Minden nap nagyon korán kelek és korán is fek-
szem le, így sajnos korábban zavartuk egymást 
az eltérő napi rutin miatt a szobatársaimmal. 
A kollégiumból kiköltöztem, egy kicsit laktam 
panzióban is, de a Nemzet Fiatal Tehetségeiért 
Ösztöndíj most hozzásegített ahhoz, hogy egy 
külön kis lakásban élhessek egyedül, így tény-
leg már csak az edzésre tudok koncentrálni.

A versenysport mellett azonban szeretném befe-
jezni a gimnáziumot, tovább tanulni, de nem sze-
retnék távoli területre kerülni – a sportban szeret-
ném majd fejleszteni magam.”

Pap Marina Bianka European 
Open Championship:

„Azt gondolom, hogy a tehetség egy adomány 
az embernek. Ezzel születni lehet, de nem sza-
bad hagyni, hogy elvesszen, fejleszteni kell. 
Mindig lehet és kell is újat tanulni, kísérletezni, 
bátornak lenni, de a megfelelő eszközök, tárgyi 
feltételek is legalább ennyire fontosak. 

Éppen ezért köszönhetek nagyon sokat a Nemzet 
Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjnak, hiszen ebből a 
támogatásból vehettem egy olyan félprofi 4K-s 
kamerát, amivel már valóban jól lehet dolgozni. 

A filmezés iránti érdeklődésem már egészen kisko-
romban elkezdődött, mivel édesapám operatőrként 
dolgozik. 8-9 éves lehettem, amikor karácsony kör-
nyékén kint hagyott egy kamerát az asztalon, én 
pedig elkezdtem vele titokban forgatni: bemutattam 
a parafadugó- és a kupakgyűjteményemet, törté-
netet is alkottam hozzá. Amikor végeztem, vissza-
tettem a kamerát az asztalra. Utóbb kiderült, hogy 
apukám a kazettán lévő családi anyagokból egy kis 
ajándékot szeretett volna összevágni, ám amikor 
belekezdett a munkálatokba, megtalálta a kamerán 
az én felvételemet is. Nagyon tetszett neki az első 
„kisfilmem”, és ezután kezdett el tanítgatni. 

Szerencsés vagyok, mert édesapám azóta is a 
szakmai mentorom, de az egész családom támo-
gat. A nagymamám például már több filmemnek is 
a szereplője volt. 

A filmkészítés minden részét szeretem, de talán a leg-
izgalmasabb most számomra a vágás és az utómun-
ka, amivel véglegesíteni lehet a filmet. Ebben minden-
képp szeretnék még fejlődni.
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„Úgy gondolok a tehetségre, mint egy ajándékra 
vagy egy lehetőségre. Mindenképp használni sze-
retném és fejleszteni, nem visszaélni vele.

Az első meghatározó élmények irodalomórán értek 
még az általános iskolában, de édesapám volt az, 
aki megmutatta, hogy mi van az órai anyagokon 
túl. Latinovits Zoltán versmondós hangfelvételeket 
mutatott nekem, így tetszett meg ez a terület.

12 éves lehettem, amikor elkezdtem magam is ver-
seket írni, és utána jött új műfajként a slam poetry. 
Azóta számos sikert értem el, ha a versmondásból 
kell kiemelni, akkor legutóbb a Kaleidoszkóp Junior 
díjat kaptam meg, amire most nagyon büszke va-
gyok. A slam poetryben pedig a Ki Mit-Tube győze-
lem volt, ami elindított. Ha pedig általánosan nézzük 
a dolgot, akkor büszke vagyok, hogy másodszorra is 
megkaphattam a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösz-
töndíjat.  

Nagyon sokat köszönhetek ennek az ösztöndíjnak. 
Rengeteg helyre megyek versenyekre, előadásokra 
vagy a különleges irodalomórákat megtartani. Az 
utazásokat a támogatás nélkül önköltségből kel-
lene megoldani, az ösztöndíj viszont segít, hogy 
minél több helyen tudjak előadni. Az a célom, hogy 
a környezetemet elérjem, és megfogjam az iroda-
lommal. A versenyeken kívül nekem pontosan ez 
a legizgalmasabb része, hogy elérem a korosztá-
lyomat, és meg tudom nekik mutatni, mennyire 
izgalmas műfaj is ez.”

BÁNKI BENJÁMIN
versmondó, slam poetry előadó
a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztön-
díj nyertese, a Pécsi Tudományegye-
tem Gyakorló Általános Iskola, Gimná-
zium és Szakközépiskola tanulója

#versmondó

Bánki Benjámin 
versei:
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