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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
 
 

Érdemes a magyar tehetségeknek a hazai felsőoktatásban továbbtanulni 
 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács és  
az Élenjáró Gimnáziumok Igazgatóinak Grémiuma együttműködése  

a középiskolás tehetségek jövőjének hazai kibontakoztatásáért 
 
 
 
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) idén indított programjának célja, hogy 
előmozdítsa a középiskolákban és a felsőoktatásban oktatók párbeszédét és 
együttműködését, és ezzel hozzájáruljon ahhoz, hogy a tehetséges, magyar tizenévesek 
tanáraik segítségével megismerhessék a számukra rendkívül előnyös, hazai felsőoktatási 
pályalehetőséget, a TDK (Tudományos Diákkör) rendszerét, mielőtt a továbbtanulásról, a 
jövőjükről döntenek. A 2018. október 18-19-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
rendezett „Tehetséghíd a jövőbe” című V. Országos TDK-fórum fő témája ezúttal a 
tehetséges középiskolások magyarországi felsőoktatásba és a TDK-ba való bekerülésének 
elősegítése volt. A fórum első napján az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) és 
az Élenjáró Gimnáziumok Igazgatóinak Grémiuma (ÉGIG) megállapodást írtak alá az 
együttműködés elindításáról, melynek célja az iskolai képzési programok és a felsőoktatás 
nyújtotta lehetőségek összekapcsolásával hidat építeni a középiskolából a felsőoktatáson 
keresztül a tudomány és a piac világába.  
 
 
„Tehetséghíd a jövőbe” – a felsőoktatás és a középiskolák közös fóruma 
 
A nemzetközi szinten egyedülálló magyarországi TDK-rendszert létrehozó és immár 60 éve 
sikeresen működtető Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) idei programjának 
alappillére, hogy keresse az együttműködés lehetőségeit a középiskolákkal annak érdekében, 
hogy a tizenéves tehetségek és tanáraik számára is ismertté tegye a magyar felsőoktatási 
tehetséggondozás rendszerét, a TDK-t.  
 
A 2018. október 18-19-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen „Tehetséghíd a jövőbe” címmel 
megrendezett V. Országos TDK-fórum fókuszában is a középiskolák, a magyar felsőoktatás és 
az OTDT együttműködése állt. A kétnapos fórumra a TDK-vezetők mellett a hazai és határon túli 
felsőoktatási intézményi és kari vezetők, az OTDT és szakmai bizottságainak tagjai, valamint a 
középiskolai vezetők és tanárok is meghívást kaptak, ezzel elindítva a párbeszédet. 
 
 
Az OTDT és az ÉGIG együttműködése 
 
Az V. Országos TDK-fórum egyik kiemelt fontosságú mozzanata volt az Országos Tudományos 
Diákköri Tanács (OTDT) és az Élenjáró Gimnáziumok Igazgatóinak Grémiuma (ÉGIG) 
megállapodásának aláírása az együttműködés elindításáról, a magyar középiskolákban 
tanuló diákok tehetséggondozásának segítésére és a magyar felsőoktatás hallgatói 
tehetségprogramjának támogatására. A létrejött megállapodás célja a tehetségek 
azonosításának, menedzselésének, fejlesztésének és társadalmi hasznosulásának támogatása 
mellett az iskolai képzési programok és a felsőoktatás nyújtotta lehetőségek összekapcsolásával 



 
 

    
A rendezvény a Magyar Nemzeti Bank támogatásával valósul meg.   

hidat építeni a középiskolából a felsőoktatáson keresztül a tudomány és a piac világába, valamint 
segíteni a tehetséges fiatalok hazai boldogulását, és ezzel hozzájárulni a magyar gazdaság 
hatékonyságának növeléséhez, a nemzet jövőjének biztosításához. 
 
„Az OTDT elnökeként abban látom a sikeres magyar felsőoktatás jövőjét, hogy a tehetséges 
középiskolások a hazai felsőoktatásban tanuljanak tovább. Az OTDT a rendelkezésére álló 
eszközeivel ezért dolgozik azon, hogy már tizenéves korban, a továbbtanulási döntés előtt 
hozzásegíthesse a tehetséges diákokat a hazai felsőoktatásban rejlő lehetőségek 
megismeréséhez, tehetségük és pályájuk hazai kibontakoztatásához”, mondta Prof. Dr. Szendrő 
Péter, az OTDT elnöke. 
 
Az együttműködés támogatása 
 
A TDK-t és az OTDK-t hagyományosan támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
amely most kiegészül az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. A Nemzeti Tehetség 
Program keretében 2018-ban a felsőoktatási intézmények és karaik TDK-műhelyei pályázhattak 
arra, hogy középiskolás diákokat vonjanak be a TDK-munkába. A kiírás rendkívül sikeres volt, a 20 
millió Ft-os támogatás felhasználásával közel 300 középiskolás fiatal vehet részt ebben a 
tanévben a felsőoktatás TDK-műhelyeinek tevékenységében. 
 
A 2019. évi XXXIV. OTDK-n szintén kiemelt cél a tehetséges középiskolások részvétele, amit 
az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatás tesz lehetővé. Ennek köszönhetően 
várhatóan 400 középiskolás vehet részt a 16 tudományterületi szekció ülésén. 
 
„Tehetséggel fel!” Jövőépítő Kör 
 
A TDK-ért Közhasznú Alapítvány a Magyar Nemzeti Bank támogatásával 2017 őszén új 
kezdeményezést indított, amellyel azt kívánja elősegíteni, hogy a jövő tizenéves reménységei a 
ma kiválóságainak útmutatásaira támaszkodva találják meg saját útjukat tehetségük itthoni 
kibontakoztatásához. Ennek érdekében hívta életre a „Tehetséggel fel!” Jövőépítő Kört, egy 
különleges közösséget, amelyben a tehetséges középiskolások számára többféle 
tehetséggazdagító program elérését teszi lehetővé. Így a 2017-ben Pro Scientia Aranyéremben 
részesült fiatal tehetségek lehetőséget kapnak arra, hogy az előttük járó, az elmúlt 30 évben Pro 
Scientia Aranyéremmel kitüntetett kiválóságokkal párbeszédet folytathassanak, pályájukra 
vonatkozó hasznos tanácsokat, útmutatást kérhessenek tőlük.  
 
A kezdeményezés sikerét mutatja egyrészt az, hogy a folyamatosan bővülő és működő körhöz az 
elmúlt hónapokban több mint 240 fiatal tehetség csatlakozott, másrészt az is, hogy a 2018/2019. 
tanévben az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) keretében az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 2018. április 9-én meghirdette a “Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő 
Kutatói Ösztöndíjpályázatot. A pályázat célja, hogy azok a középiskolások, akik a pályázati 
kiírásban meghatározott versenyeredményt értek el, már a felsőoktatási tanulmányaik kezdetétől 
támogatást kaphassanak ahhoz, hogy kutatási ismereteket szerezzenek, kutatómunkát 
végezzenek. 
 
 
 
 


