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BESZÁMOLÓ ŰRLAP 

az NTP-OKD-M-MPA-12 pályázati körhöz 

 

Pályázat kódja: NTP-OKD-M-MPA-12  

Pályázó szervezet neve: MATEHETSZ 

Program címe: Nemzeti Tehetség Program – A tehetségeket segítő szakemberek elismerése 
 

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

1) Szöveges szakmai beszámoló: 

A szöveges szakmai beszámolót a Beszámoló Űrlap kitöltésével kell benyújtani. A Beszámoló Űrlap nem 

módosítható, annak minden részét kötelező kitölteni. A szakmai beszámolót a támogatási szerződésben 

előírtakkal és a benyújtott szakmai programmal összehasonlító módon kérjük elkészíteni. A szakmai 

beszámolóban felsorolt, megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi elszámolás költségvetési 

soraihoz. Itt kell szövegesen bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen tágabb 

célkitűzés részeként használta fel a pályázó a támogatást, milyen konkrét célokat kívánt elérni vele, milyen 

eredménnyel valósult meg a program. Amennyiben a vállalt feladatok megvalósítása során változások történtek 

a szerződésben részletezettekhez képest, az eltéréseket indokolni kell.  
 

2) Teljesített szakmai indikátorok:  

A pályázat benyújtásakor megadott indikátorok megvalósulását az 1. sz. mellékletben, a „Teljesített indikátorok” 

oszlop adatainak kitöltésével mutassa be. Az indikátortáblázatban kizárólag számszerűsíthető 

eredményeket lehet feltüntetni. Kérjük, hogy a táblázatban egész számokat adjanak meg! A 

dokumentumban a „Vállalt/Tervezett indikátorok” oszlopba vezessék be a pályázat beadásakor eredetileg vállalt 

értékeket is. A szakmai indikátorokra vonatkozó adatok a szakmai beszámoló részét képezik, kitöltésük 

és a beszámolóval történő megküldésük kötelező! Amennyiben a tervezett és a teljesített indikátorok között 

eltérés mutatkozik, a szakmai beszámolóban azt indokolni szükséges.  
 

3) A támogatási cél megvalósulását alátámasztó dokumentáció:  

A szakmai beszámolóhoz kötelezően csatolandó a támogatási cél megvalósulását alátámasztó (képes – 

szöveges) dokumentáció és egyéb, ezt alátámasztó irat. 

Tábor, táborjellegű program esetében: 

- program részletes tematikája, 

- a program hivatalos képviselője által igazolt részvételi lista. 

A program folyamatába illeszkedő családi nap, kirándulás esetében: 
- részletes program, 

- a program hivatalos képviselője által igazolt részvételi lista (gyerekek, kísérő szülők, 

pedagógusok). 

Versenyek/rendezvények (Pl.: tehetségnap, konferencia) esetében: 

- versenyek/rendezvények részletes programja/tematikája,  

- versenyek/rendezvények hivatalos képviselő által igazolt részvételi listája,  

- versenyeredmények hivatalos képviselő által igazolt listája. 

Képzések esetében: 

- képzés részletes tematikája (A képzés tematikai egységei, óraszám, előadó stb.), 

- a program hivatalos képviselője által igazolt részvételi lista. 

Továbbá minden olyan dokumentum, amely a szakmai programot alátámasztja: 

- munkanaplók, haladási naplók, 

- a támogatásból készült kiadványok (ha van ilyen), 

- meghívók, plakátok, fotók, videók, 

- sajtómegjelenések (nyomtatott és elektronikus). 
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KÉRJÜK, RÖVIDEN ISMERTESSE A PÁLYÁZAT MEGVALÓSULÁSÁT AZ ALÁBBI SZEMPONTOK SZERINT! 

 

1. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatásból megvalósított tevékenységeket (milyen esemény, mikor, hol, kikkel, hogyan zajlott)!  

(minimum egy oldal)  

 

Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért elismerés 
A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj 2013 tavasza óta ad lehetőséget a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző hazai és határon túli 
pedagógusok elismerésére. (Az ezt a pályázatot megelőző NTP-OKD-M-12 pályázat az OKTV versenyfelkészítők elismerésére adott lehetőséget 
30 000 000 Ft keretösszeggel.) A díj elnevezése a Bonis bona discere, vagyis „Jótól jót tanulni” latin közmondásból származik. Az Országgyűlési 
Határozattal indított, 2028-ig szóló Nemzeti Tehetség Program egyik célkitűzése, hogy erkölcsi és anyagi elismerésben részesítse azokat a hazai és 
határon túli tehetséggondozó pedagógusokat és szakembereket, akik általános iskolákban, középiskolákban, szakiskolákban végzett munkájuk során 
kiemelkedően sokat tesznek a nemzet tehetségeinek kibontakoztatása érdekében. E cél elérése érdekében az EMMI kezdeményezésére a Nemzeti 
Tehetség Program végrehajtásáért felelős szervezet, az Oktatáskutató és –fejlesztő Intézet meghívásos pályázatot írt ki a szakmai elismerés 
szempontrendszerének kidolgozására és a díj odaítélésével kapcsolatos teendők koordinálására. A feladat ellátására a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) kapott felkérést azzal, hogy a hazai és határon túli Tehetségpontok több mint 1000 tagot számláló hálózatán 
keresztül, valamint további tehetséggondozó műhelyek körében érje el a jelölésre legméltóbb szakembereket.  
A program célja:  
A Nemzeti Tehetség Program keretein belül a tehetségeket segítő szakemberek (pedagógusok, oktatók, versenyfelkészítők, további tehetségsegítők) 
erkölcsi és anyagi elismerése, megbecsülésük kifejezése: a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” nevű díjjal járó anyagi támogatás adása, ezzel 
kapcsolatos átadási ünnepség és – a tehetségsegítést intézményi szinten is elismerő – színes programú tehetségnap megszervezése, megvalósítása 
volt. Emellett cél volt a tanári elismerések szakmai (köznevelési kör) és szélesebb társadalmi kommunikációja is annak érdekében, hogy 
rávilágítsunk a tehetségsegítő munka fontosságára. 
2013 júniusában 3 kategóriában volt lehetőség pályázni a Bonis Bona elismerés elnyerésére.  
Kategóriák: 
„A”: „Kiváló versenyfelkészítő” díjban 202 versenyfelkészítő pedagógus részesült, akik legalább öt tanéven át eredményes munkát végeztek 
nemzetközi, országos és regionális tanulmányi, szakmai, művészeti és sportversenyekre való felkészítésben.  
„B”„: Kiváló tehetséggondozó” díjban részesült 170 tehetséggondozó, akik legalább öt tanéven keresztül kiemelkedő munkát végeztek olyan 
gyerekek és tanulók körében, akikhez hátrányos helyzetük, speciális nevelési igényük vagy fiatal koruk okán nem feltétlen kapcsolódik konkrét 
versenysiker, de fejlesztésük és támogatásuk meghatározza további tanulmányi életútjukat.  
„C”: „Kiváló tehetségsegítő” díjat kapott 65 tehetségsegítő, akik legalább öt tanéven át végeztek áldozatos munkát tehetséggondozó műhelyek 
működtetésében, tehetséghálózat-fejlesztő munkában illetve egyéb tehetségsegítő szervezői feladatokban.  
Az oklevél mellett az első két kategória díjazottjai fejenként 400.000, a harmadik kategória díjazottjai 250.000 Ft pénzjutalomban részesülnek.  
A program eredménye: 
A felhívásra összesen 799 jelölés érkezett a három meghirdetett kategóriában az alábbiak szerint: 

 „A” kategória: 465 pályázat, 
 „B” kategória: 251 pályázat, 
 „C” kategória: 83 pályázat.  
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A pályázatokat a MATEHETSZ által felkért szakemberek értékelték (jelöltenként, értékelőlap segítségével), majd továbbították az eredményeket a 
Pályázati Bizottság részére. A díjak odaítéléséről az EMMI, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, az Oktatási Hivatal, MATEHETSZ és a Nemzeti 
Tehetségügyi Koordinációs Fórum delegáltjaiból álló zsűri döntött.  
A tanévkezdés alkalmából 437 kiemelkedő tehetséggondozó munkát végző pedagógus részesült „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” 
kitüntetésben. Az elismerő okleveleket dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár, Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár, 
Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója, Csete Örs, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő főigazgatója, Balogh László, a 
Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke és Bajor Péter, a MATEHETSZ elnöke adták át Budapesten, a Nemzeti Színházban rendezett 
díszünnepségen 2013. augusztus 28-án. 
A program eredményének további hasznosítása, fenntarthatósága: 
A MATEHETSZ szervezeti egysége, a Nemzeti Tehetségpont a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 
támogatásával nyomon követi és segíti az eredmények fenntartását és továbbfejlesztését.  
A jelen program eredményeit, képes beszámolóját és sajtóvisszhangjait a www.tehetseg.hu portálon fenntartjuk. Az elismerést kapó szakembereket 
az átadást követően rendszeresen tájékoztatjuk a tehetséggondozás híreiről, valamint meghívjuk őket ünnepi rendezvényeinkre, pályázati 
programjainkba, kikérjük szakértő véleményüket. Az eredményes tehetséggondozó tanárok anyagi és erkölcsi megbecsülése a Nemzeti Tehetség 
Program 2013-2014-es cselekvési tervének is része. 
 
Intézményi elismerés 
A tehetséggondozó munka intézményi elismerésére a Géniusz Program eredményeinek fenntartását biztosító Nemzeti Tehetségpont 2013-ban is 
meghirdette minősítő akkreditációs eljárását. A több mint 1000 Tehetségpont közül ez alkalommal 142 kapott minősítést: 123 intézmény az 
akkreditált kiváló, és további 19 Tehetségpont az akkreditált minősítést szerezte meg. Az elismerés ünnepélyes díjátadójára 2013. szeptember 14-én 
került sor a Millenáris „B” épületében. A rendezvényre 333 fő regisztrált előzetesen. A pályázat pénzügyi tervezésekor a Bonis Bona díjak után járó 
szociális hozzájárulást teljes összegében beterveztük a költségvetésbe. A beküldött Bonis Bona pályázatok alapján 36 határon túli pedagógus is 
részesült az elismerésben, az ő támogatásuk után azonban fennmaradt a szociális hozzájárulás összege, ezáltal 2 955 660 Ft. maradványt képezve. A 
maradványt az eredeti célok szem előtt tartásával az akkreditációban minősítést elérő, a folyamatban aktívan részt vállaló szakemberek 
elismerésére, jutalmazására használtuk fel. Az esemény PR kommunikációs feladataival egy ügynökséget bíztunk meg, a megjelent cikkek és 
tudósítások a publikációs listában találhatók. 
 

 

Tevékenység Időpont Időtartam Helyszín Résztvevők  
Megvalósító 

szakemberek 

Igazoló 

dokumentum 

Kapcsolódó 

költségvetési 

sor 

A Bonis Bona – A Nemzet 

tehetségeiért felhívás 

kidolgozása 

2013. 

június 

2 hét MATEHETSZ Forró Katalin, 

Győryné Csomó 

Ildikó, Szendrő 

Éva 

OFI vezetői (2 fő), 

Bajor Péter 

Felhívás 

elfogadott 

szövege, 

résztvevők 

megbízási 

szerződései 

megbízás díjak  

B1, B2 
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Tevékenység Időpont Időtartam Helyszín Résztvevők  
Megvalósító 

szakemberek 

Igazoló 

dokumentum 

Kapcsolódó 

költségvetési 

sor 

A Bonis Bona – A Nemzet 

tehetségeiért felhívás 

meghirdetése 

2013. 06. 

12. – 2013. 

07. 05. 

3 hét A Kárpát-

medence 

tehetséggondozó 

intézményei, 

szervezetei 

 

Tehetséghálózat 

(több mint 1000, 

kárpát-medencei 

Tehetségpont) 

MATEHETSZ 

informatikai 

munkatársai (3) 

Értesítések a 

felhívásról, 

MATEHETSZ 

hírlevél 

ennek költsége 

a pályázatban 

nem került 

elszámolásra 

Értékelési szempontok 

kidolgozása, pályázatok 

előszűrése, előzetes 

értékelések rögzítése 

2013. 07. 

05- 2013. 

08. 01. 

4 hét MATEHETSZ, 

MTT 

Forró Katalin, 

Győryné Csomó 

Ildikó 

Magyar 

Tehetséggondozó 

Társaság és a 

MATEHETSZ 

szakemberei: 

Balogh László, 

Polonkai Mária, 

Révész György, 

Császár István, 

Szénási Istvánné, 

Bajor Péter 

 

értékelőlap, 

szerződés a 

MTT-vel, 

tájékoztató az 

előbírálatról a 

Pályázati 

Bizottság 

részére 

megbízási 

díjak, MTT 

számla 

A17, B1, B2 

A Pályázati Bizottság ülése 2013. 08. 

06. 

1 nap EMMI – 

Köznevelésért 

felelős 

államtitkárság 

Hoffmann Rózsa, 

Kaposy József, 

Szvathné Dr. 

Szalay Márta, 

Polonkai Mária, 

Bajor Péter 

Hoffmann Rózsa, 

Kaposi József, 

Szvathné Dr. 

Szalay Márta,  

Polonkai Mária, 

Bajor Péter 

 

jegyzőkönyv ennek költsége 

a pályázatban 

nem került 

elszámolásra 

Kiértesítések a 

pályázóknak (ajánlók, 

elismerésben részesülők) 

és adatbekérés az 

elismerésben 

részesülőktől 

 

2013. 08. 

15.-2013. 

08. 28. 

2 hét MATEHETSZ Forró Katalin, 

Győryné Csomó 

Ildikó 

MATEHETSZ 

informatikai 

munkatársai (3 

fő) 

tájékoztató 

levelek, belső 

ügyviteli 

adatbázis 

megbízási díj 

B1, B2 
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Tevékenység Időpont Időtartam Helyszín Résztvevők  
Megvalósító 

szakemberek 

Igazoló 

dokumentum 

Kapcsolódó 

költségvetési 

sor 

Az ünnepélyes díjátadó 

közvetlen előkészítése 

 catering 

 fellépők szervezése 

 hostess-ek és műszaki 

szakemberek felkérése 

 technikai feltételek 

biztosítása (kivetítés, 

hangosítás, stb.) 

 oklevelekhez keretek  

 szükséges 

dokumentáció 

szállításához, 

tárolásához mappa, 

borítékok, dobozok  

2013. 08. 

1.-2013. 08. 

28. 

4 hét MATEHETSZ, 

Nemzeti Színház 

Forró Katalin, 

Győryné Csomó 

Ildikó, Nemzeti 

Színház 

kapcsolattartói, 

munkatársai, 

egyéb 

szolgáltatók, 

MATEHETSZ 

munkatársai, 

MATEHETSZ 

GÉNIUSZ Kft. 

munkatársai 

Forró Katalin, 

Győryné Csomó 

Ildikó, Flament 

Krisztina 

(Nemzeti 

Színház), Kováts 

Karolina 

(Nemzeti 

Színház), Tóth 

Roland (Burg 

Kft.) 

szerződések, 

oklevelek, 

számlák, 

ülésrend, 

forgatókönyv 

IKEA, Papirosz 

számlák A19, 

Burg PS, 

számlák 

catering A17, 

fellépők-

résztvevők 

kiküldetési 

költsége  

Bonis Bona 

sajtótájékoztató 

2013. 

08.28. 

11:00-

12:00 

EMMI 

Köznevelésért 

felelős 

államtitkárság 

tárgyalója 

sajtó képviselői Hoffmann Rózsa, 

Kaposi József, 

Bajor Péter 

megjelenések ennek költsége 

a pályázatban 

nem került 

elszámolásra 

Bonis Bona – A Nemzet 

Tehetségeiért ünnepélyes 

díjátadó 

2013. 

08.28. 

16:30-

22:00 

Nemzeti Színház Bonis Bona 

díjazottak (437 

fő), tavaszi Bonis 

Bona díjazottak 

közül 10 fő, sajtó, 

meghívott 

vendégek 

Díjat átadók: 

Hoffmann Rózsa,  

Sipos Imre, 

Kaposi József, 

Csete Örs, Balogh 

László, Bajor 

Péter 

jelenléti ív, 

ülésrend, 

forgatókönyv 

Nemzeti 

Színház, 

Számenza, 

Artes 

Escenicas Kft., 

Mercading Kft., 

Nary Kft. 

számlák A17 

Bonis Bona díjazottak 

anyagi elismerése 

2013. 

szeptember 

3 hét MATEHETSZ MATEHETSZ 

pénzügyi 

munkatársai 

MATEHETSZ 

pénzügyi 

munkatársai (3 

fő) 

bérszámfejtési 

igazolások 

támogatások 

B3, B4 
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Tevékenység Időpont Időtartam Helyszín Résztvevők  
Megvalósító 

szakemberek 

Igazoló 

dokumentum 

Kapcsolódó 

költségvetési 

sor 

A tehetséggondozó munka 

intézményi elismerése: a 

2013-ban megvalósított 

Tehetségpont akkreditáció 

eredményét igazoló tábla 

és oklevél átadása – díj-

átadó ünnepség, a Tehet-

ségpontok III. Országos 

Találkozója 

A fenti tevékenység megva-

lósítása érdekében történt: 

- terembérlet 

- hangosítás, 

színpadtechnika bér-

lése 

- étkeztetés 

- a színpadon történt ko-

molyzenei produkciók 

szervezése, lebonyolí-

tása 

- a Tehetségpont akkre-

ditáció sikerességét 

igazoló táblák vásárlása 

- regisztrált vendégek 

számára táska 

készíttetése 

- 2 darab szakmai 

előadás megtartása 

- a tevékenység teljes 

körű sajtókommu-

nikációs tevékenysége 

 

2013. 

szeptember 

14. 

10.00-

14.00 

Millenáris – „B” 

épület (1024 

Budapest, Kis 

Rókus utca 16-

20.) 

Tehetségpont 

kapcsolattartók, 

képviselők, akik a 

Tehetségpont 

sikeres 

akkreditációjában 

részt vettek, 

illetve a 

Tehetségpontok 

pedagógusai 

Nemzeti 

Tehetségpont 

munkatársai (10 

fő), Balogh 

László, L. Ritók 

Nóra  

 

Előadók: Bagdy 

Emőke, Kovácsné 

Nagy Emese 

árajánlatok, 

szerződések, 

megrendelők, 

forgatókönyv, 

program, 

jelenléti ív, 

kisfilmek, 

cikkek 

Millenáris 

Nonprofit, IZ-S, 

Bambi, Golding 

Kft számlák 

A17 

 

Előadók: 

Pszichofit Kft, 

Kedv Kft. A17, 

 

PR 

tevékenység: 

Strategic Scope 

A5 
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Tevékenység Időpont Időtartam Helyszín Résztvevők  
Megvalósító 

szakemberek 

Igazoló 

dokumentum 

Kapcsolódó 

költségvetési 

sor 

A 2013-as Tehetségpont 

akkreditációban résztvevő 

tehetségsegítő 

szakemberek anyagi 

elismerése  

2013. 

szeptember  

3 hét MATEHETSZ MATEHETSZ 

pénzügyi 

munkatársai 

MATEHETSZ 

pénzügyi 

munkatársai (3 

fő) 

bérszámfejtési 

igazolások, 

szerződések 

támogatások 

B3, B4 

Általános ügyviteli 

tevékenységek 

2013. 

augusztus-

2013. 

szeptember 

2 hónap MATEHETSZ MATEHETSZ 

munkatársai 

MATEHETSZ 

munkatársai 

számlák Magyar Posta, 

Fényposta, 

bankköltségek, 

Eurocolor,  

A3, A17 
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2. Amennyiben a programot partnerszervezetekkel együtt hajtotta végre, mutassa be a partnereket, és ismertesse, hogy mely tevékenységekben miért és 

hogyan vett(ek) részt! Kérjük, a szakmai beszámolóhoz csatolják azokat a dokumentumokat is, amelyek az együttműködést alátámasztják (Pl.: 

együttműködési megállapodás stb.)! (minimum fél oldal) 

 

 

A programot a MATEHETSZ önállóan, partnerszervezetek bevonása nélkül valósította meg, szakmai és technikai szolgáltatások igénybevételével. 

 

 

 

 Partner 1 Partner 2 

A szervezet hivatalos neve:   

Kapcsolattartó személy:   

E-mail cím:   

A partner bevonásnak indoka:   

A program végrehajtásban betöltött szerepe:   

A program összes költségéből való részesedése:   
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3. Mutassa be a beadott pályázat és a megvalósított program közti eltérést (amennyiben a tervezett 

program megváltozott), és indokolja a módosítás okát! (minimum fél oldal) 

A pályázati költségvetési tervezetben korábban beépítésre került az összes díjazott szakember jutalma 

után fizetendő szociális hozzájárulás. A pályázat tervezésekor még nem volt látható a határon túli 

elismerések száma. A támogatási forrásból 208 050 000 Ft volt a tanári elismerések bérköltségére szánt 

összeg. A „Bonis Bona” pályázatban a 437 díjazott között 36 határon túli pedagógus kapott elismerést. A 

határon túli szakemberek szociális hozzájárulása a hatályos jogszabályoknak megfelelően nem került 

kifizetésre, ennek összege 2 955 660 Ft.  

Az így fennmaradó forrást az intézményi elismerések keretében a Tehetségpont akkreditációs 

folyamatban résztvevő szakemberek elismerésére, jutalmazására fordítottuk. Így a 437 díjazotton felül 

további 142 tehetségsegítő szakember kaphatott bruttó 35 000 Ft-os elismerő támogatást 

(tehetségpontonként 1-1 tehetségsegítő). Az elismerésről az akkreditációban résztvevő szakemberek 

2013. szeptember 14-én, a Millenárison megrendezésre kerülő Tehetségpontok III. Országos 

Találkozóján kaptak értesítést, a szerződéskötés és kifizetés ezt követően történt.  

A Bonis Bona elismerések tervezett száma 435 volt, a Pályázati Bizottság szakmai döntése alapján ez a 

szám két fővel emelkedett, ezen túl az elismerést kapók száma további 142-vel emelkedett, így összesen 

579 fő elismerésére került sor a pályázat keretében. 

 

4. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés 

van, indokolja ennek okát! (minimum fél oldal) 

Az indikátor táblázatban 15 szakember bevonásával számoltunk. A megvalósítás során elsősorban a két 

megvalósított rendezvényhez kapcsolódóan további szakemberek felkérése történt meg (összesen 37 

fő). Ezt egyrészről a résztvevők magas száma tette szükségessé, illetve szakmai előadásokkal 

biztosítottuk a programok magas színvonalát. 

Eltérés mutatkozik a szakmai kritériumoknak megfelelt tehetséggondozó pedagógusok vállalt és 

megvalósult számában is. Az eltérést egyrészt indokolja, hogy a kárpát-medencei tehetséggondozó 

intézmények számára kiküldött Bonis Bona pályázatra a beérkezett pályázatok (799) mind megfeleltek a 

szakmai kritériumoknak. Az intézményi elismerések átadásának kapcsán az akkreditációt végző 

szakemberek további 142, a tehetségpont akkreditációban résztvevő pedagógus munkáját ítélték 

megfelelő szakmai színvonalúnak.  

A díjazott tanárok számának vállalt mennyisége 435 volt. A Bonis Bona felhívásban a legjobb 437 

pályázat került elismerésre. A pályázat benyújtásakor a szociális hozzájárulás költsége minden 

támogatott esetében tervezésre került. Az elismerésben részesülők között 36 határon túli pedagógus 

volt, az ő támogatásuk után járó szociális hozzájárulás összegét használtuk fel az intézményi 

elismerésben részesülő tehetségpontok szakembereinek támogatására (142 fő). Így összesen 579, a 

tehetséggondozásban aktív szakember kaphatott anyagi elismerést. 

A Bonis Bona felhívásra a vártnál másfélszer több jelentkezés érkezett. A kiváló versenyfelkészítő 

kategóriában 465 jelölést kaptunk, a jelölések mindegyikénél egy, vagy több versenyeredmény 

feltüntetésével. A kiváló tehetséggondozó kategóriában is adtak meg versenyeredményeket az ajánlók. 

A versenyek minden tehetségterületről és szinten kerültek megemlítésre, ezekről összegző elemzés nem 

készült. A leggyakrabban előforduló 98 verseny listájában 22 nemzetközi megmérettetést találtunk, az 

indikátor táblázatban ezt tüntettük fel. 
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A pályázat egyik fontos célkitűzése cél volt a tanári elismerések szakmai (köznevelési kör) és szélesebb 

társadalmi kommunikációja is annak érdekében, hogy rávilágítsunk a tehetségsegítő munka 

fontosságára. A tervezett 35 megjelenéssel szemben 50 (általunk most összegyűjtött) olyan publikáció 

látott napvilágot, amely a Bonis Bona elismerés kapcsán hírt ad a tehetség ügyéről: az elismerésben 

részesült pedagógusokról örömmel adtak hírt iskolai, települési, megyei, vagy akár nemzetközi szinten is. 

Ezen felül az intézményi elismeréssel kapcsolatos PR kommunikációra felkértünk egy ügynökséget, akik a 

szeptember 14-i rendezvény kapcsán további 11 megjelenést generáltak. Valószínűleg ennél a számnál 

több elektronikus megjelenésre is sor került a helyi médiumokban.  

A beszámolónkhoz mellékeljük: 

 a Bonis Bona felhívás szövegét, az értékelőlapot, tájékoztató leveleket, értesítéseket, 

 az elismerésben részesülők névsorát, 

 a rendezvények programját, jelenléti íveit, fotóit. 
 

5. Összesítse a programhoz kapcsolódó média megjelenéseket (miről, milyen hír, hol, mikor jelent 

meg, ezek hol érhetőek el stb.)! Csatolja a cikkeket, ha linket nem tud megadni! (minimum fél 

oldal) 

 

1. http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/melto-elismeres-a-tehetseggondozasban-kiemelkedo-pedagogusoknak 

2. http://www.hirado.hu/Hirek/2013/08/28/12/Hoffmann_Tobb_mint_400_pedagogus_kap_

Bonis_bona.aspx 

3. http://www.pecsma.hu/hirzona/bonis-bona-dij-a-tanaroknak/ 

4. http://www.hir24.hu/tag/bonis%20bona 

5. http://superiorhirek.hu/tobb-mint-negyszaz-pedagogus-reszesul-bonis-bona-dijban/ 

6. http://richpoi.com/cikkek/hazai/hoffmann-rozsa-tobb-mint-negyszaz-pedagogus-reszesul-

bonis-bona-dijban.html 

7. http://sztarold.hu/kiemelt/hoffmann-tobb-mint-400-pedagogus-kap-bonis-bona-dijat 

8. http://www.szon.hu/bonis-bona-dijat-kap-a-kivalo-versenyfelkeszito/2341497 

9. http://friss-hirek.hu/friss-hirek/hoffmann-tobb-mint-400-pedagogus-kap-bonis-bona-dijat 

10. http://www.mon.hu/hoffmann-rozsa-tobb-mint-negyszaz-pedagogus-reszesul-bonis-bona-

dijban/2346701 

11. http://hirek.ma/hirek/hoffmann-tobb-mint-400-pedagogus-kap-bonis-bona-dijat 

12. http://www.minap.hu/news.php?extend.72504. 

13. http://forrasfigyelo.hu/?page=palyazat&bonis_bona___a_nemzet_tehetsegeiert=&ref=338

34 

14. http://hvg.hu/cimke/Bonis+bona+d%C3%ADj 

15. http://mai24.hu/mai/Hoffmann_Tobb_mint_400_pedagogus_kap_Bonis_bona_dijat-

379339 

16. http://gyorplusz.hu/cikk/hoffmann_rozsa_tobb_mint_negyszaz_pedagogus_reszesul_bonis

_bona_dijban.html 

17. http://www.haon.hu/tag/bonis-bona-dij 

18. http://www.erdon.ro/tag/bonis-bona-dij 

19. http://magyarorszagon.hu/hirek/2013-08/helyihirek/bonis-bona-dijat-kap-a-kivalo-

versenyfelkeszito/ 

20. http://www.tozsdeforum.hu/nagyvilag/hoffmann-rabokott-negyszaz-pedagogusra/ 

21. http://www.hirek.ws/jotol-jot-tanulni-15-miskolci-tanart-ismertek-el-bonis-bona-dijjal.html 

22. http://hirekma.hu/kereses/tags/Bonis+Bona/ 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/melto-elismeres-a-tehetseggondozasban-kiemelkedo-pedagogusoknak
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/melto-elismeres-a-tehetseggondozasban-kiemelkedo-pedagogusoknak
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/08/28/12/Hoffmann_Tobb_mint_400_pedagogus_kap_Bonis_bona.aspx
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/08/28/12/Hoffmann_Tobb_mint_400_pedagogus_kap_Bonis_bona.aspx
http://www.pecsma.hu/hirzona/bonis-bona-dij-a-tanaroknak/
http://www.hir24.hu/tag/bonis%20bona
http://superiorhirek.hu/tobb-mint-negyszaz-pedagogus-reszesul-bonis-bona-dijban/
http://richpoi.com/cikkek/hazai/hoffmann-rozsa-tobb-mint-negyszaz-pedagogus-reszesul-bonis-bona-dijban.html
http://richpoi.com/cikkek/hazai/hoffmann-rozsa-tobb-mint-negyszaz-pedagogus-reszesul-bonis-bona-dijban.html
http://sztarold.hu/kiemelt/hoffmann-tobb-mint-400-pedagogus-kap-bonis-bona-dijat
http://www.szon.hu/bonis-bona-dijat-kap-a-kivalo-versenyfelkeszito/2341497
http://friss-hirek.hu/friss-hirek/hoffmann-tobb-mint-400-pedagogus-kap-bonis-bona-dijat
http://www.mon.hu/hoffmann-rozsa-tobb-mint-negyszaz-pedagogus-reszesul-bonis-bona-dijban/2346701
http://www.mon.hu/hoffmann-rozsa-tobb-mint-negyszaz-pedagogus-reszesul-bonis-bona-dijban/2346701
http://hirek.ma/hirek/hoffmann-tobb-mint-400-pedagogus-kap-bonis-bona-dijat
http://www.minap.hu/news.php?extend.72504
http://forrasfigyelo.hu/?page=palyazat&bonis_bona___a_nemzet_tehetsegeiert=&ref=33834
http://forrasfigyelo.hu/?page=palyazat&bonis_bona___a_nemzet_tehetsegeiert=&ref=33834
http://hvg.hu/cimke/Bonis+bona+d%C3%ADj
http://mai24.hu/mai/Hoffmann_Tobb_mint_400_pedagogus_kap_Bonis_bona_dijat-379339
http://mai24.hu/mai/Hoffmann_Tobb_mint_400_pedagogus_kap_Bonis_bona_dijat-379339
http://gyorplusz.hu/cikk/hoffmann_rozsa_tobb_mint_negyszaz_pedagogus_reszesul_bonis_bona_dijban.html
http://gyorplusz.hu/cikk/hoffmann_rozsa_tobb_mint_negyszaz_pedagogus_reszesul_bonis_bona_dijban.html
http://www.haon.hu/tag/bonis-bona-dij
http://www.erdon.ro/tag/bonis-bona-dij
http://magyarorszagon.hu/hirek/2013-08/helyihirek/bonis-bona-dijat-kap-a-kivalo-versenyfelkeszito/
http://magyarorszagon.hu/hirek/2013-08/helyihirek/bonis-bona-dijat-kap-a-kivalo-versenyfelkeszito/
http://www.tozsdeforum.hu/nagyvilag/hoffmann-rabokott-negyszaz-pedagogusra/
http://www.hirek.ws/jotol-jot-tanulni-15-miskolci-tanart-ismertek-el-bonis-bona-dijjal.html
http://hirekma.hu/kereses/tags/Bonis+Bona/
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23. http://www.orszagoshirek.hu/2013/08/%E2%80%9Ejotol-jot-tanulni%E2%80%9D-

%E2%80%93-15-miskolci-tanart-ismertek-el-bonis-bona-dijjal.html 

24. http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/323062_hoffmann_rozsa_tobb_mint_negysz

az_pedagogus_bonis 

25. http://www.radnoti-szeged.sulinet.hu/index_orig.html 

26. http://tf.hu/hirek/17034/az-atletika-tanszek-oktatoinak-sikerei/ 

27. http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/bonis_bona_dijak_/2348165/ 

28. http://palyazatmenedzser.hu/2013/08/30/bonis-bona-2013-aug-nyertesek/ 

29. http://veol.hu/veszprem/bonis-bona-a-tanarainak-1560941 

30. http://www.boon.hu/bonis-bona-a-nemzet-tehetsegeiert/2348628 

31. http://www.boon.hu/bonis-bona-dijat-kap-a-kivalo-versenyfelkeszito/2341497 

32. http://www.boon.hu/hoffmann-rozsa-tobb-mint-negyszaz-pedagogus-reszesul-bonis-bona-

dijban/2346701 

33. http://mandiner.hu/cikk/20130829_elismerest_kaptak_a_tehetseggondozo_tanarok 

34. http://www.kalviniskola.hu/Lapok/bonisbona.aspx 

35. http://www.opont.hu/hirek3.php?k_hirAzn=35132&k_hirFl=201309&k_hirKat=14 

36. http://17.kerulet.ittlakunk.hu/suli/130906/egy-rakosmenti-nyertese-van-bonis-bona-dijnak 

37. http://baptistaoktatas.hu/2013/09/12/bonis-bona-a-nemzet-tehetsegeiert/ 

38. http://www.vajma.info/cikk/kultura/8815/ 

39. http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=24948 

40. http://vaol.hu/kultura/bonis-bona-dijasok-1560385 

41. http://www.monitormagazin.hu/24-ora-hirei/bonis-bona-kituntetest-kapott-farkas-laszlo-

a-keszthelyi-vajda-gimnazium-tanara 

42. http://nemzeti.net/l.php?u=1352437 

43. http://www.innoportal.hu/bonis-bona-elismeres-az-erdos-pal-matematikai-

tehetseggondozo-iskola-tanarainak 

44. http://www.karpatalja.ma/agora/19954-bonis-bona-a-nemzet-tehetsegeiert-2013-

palyazat-tanarok-erkolcsi-es-anyagi-elismerese-celjabol (meghirdetés június 17) 

45. http://www.xpszk.hu/component/content/article/17-hir/208-bonis-bona-a-nemzet-

tehetsegeiert 

46. http://www.minalunk.hu/rakosmente/hirek/7527/307/oo8222_Bonis_Bona_oo8211__A_n

emzet_tehetsegeiertoo8221__dijban_reszesult_a_Korosi_tanarnoje__Agocs_Agnes 

47. http://www.youtube.com/watch?v=MiIMA1Ad3bA 

48. http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/allami-kituntetes-negy-megyei-

pedagogusnak-513684 

49. http://pannonrtv.com/web/?p=82112 

50. http://kalohirek.hu/hir/kalocsa/2013-09-

11/39016/jutalom_a_tehetseggondozasert_ndash_bonis_bona_dijas_kalocsai_buszkesegeink 

51. http://www.moderniskola.hu/cikk/tehetsegrol-komolyan-jatekosan 

52. http://www.vasarhelyihirek.hu/kivaloan_akkreditalt_tehetsegpont_lett_a_bethlen 

53. http://forrasradio.hu/3-tatabanyai-intezmeny-lett-tehetsegpont 

54. http://tatabanya.hu/fooldal/felso_menu/hirek/kozelet/kivalo_tehetsegpontok_lettek.html 

55. http://www.kekduna.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=192413 

56. http://www.regionaplo.hu/friss-hirek/28171-kivalo-tehetsegpont-lett-a-bibo-gimnazium 

57. http://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/22042-akkreditalt-kivalo-tehetsegpont-lett-a-

genius-jotekonysagi-alapitvany-es-a-karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg 

58. http://www.szatmar.ro/Segitenek_a_tehetseg_kibontakozasaban/hirek/60761 

59. http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kozelet/kivalo-a-banyai-gimnazium-tehetsegpontja-

519763 

http://www.orszagoshirek.hu/2013/08/%E2%80%9Ejotol-jot-tanulni%E2%80%9D-%E2%80%93-15-miskolci-tanart-ismertek-el-bonis-bona-dijjal.html
http://www.orszagoshirek.hu/2013/08/%E2%80%9Ejotol-jot-tanulni%E2%80%9D-%E2%80%93-15-miskolci-tanart-ismertek-el-bonis-bona-dijjal.html
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/323062_hoffmann_rozsa_tobb_mint_negyszaz_pedagogus_bonis
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/323062_hoffmann_rozsa_tobb_mint_negyszaz_pedagogus_bonis
http://www.radnoti-szeged.sulinet.hu/index_orig.html
http://tf.hu/hirek/17034/az-atletika-tanszek-oktatoinak-sikerei/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/bonis_bona_dijak_/2348165/
http://palyazatmenedzser.hu/2013/08/30/bonis-bona-2013-aug-nyertesek/
http://veol.hu/veszprem/bonis-bona-a-tanarainak-1560941
http://www.boon.hu/bonis-bona-a-nemzet-tehetsegeiert/2348628
http://www.boon.hu/bonis-bona-dijat-kap-a-kivalo-versenyfelkeszito/2341497
http://www.boon.hu/hoffmann-rozsa-tobb-mint-negyszaz-pedagogus-reszesul-bonis-bona-dijban/2346701
http://www.boon.hu/hoffmann-rozsa-tobb-mint-negyszaz-pedagogus-reszesul-bonis-bona-dijban/2346701
http://mandiner.hu/cikk/20130829_elismerest_kaptak_a_tehetseggondozo_tanarok
http://www.kalviniskola.hu/Lapok/bonisbona.aspx
http://www.opont.hu/hirek3.php?k_hirAzn=35132&k_hirFl=201309&k_hirKat=14
http://17.kerulet.ittlakunk.hu/suli/130906/egy-rakosmenti-nyertese-van-bonis-bona-dijnak
http://baptistaoktatas.hu/2013/09/12/bonis-bona-a-nemzet-tehetsegeiert/
http://www.vajma.info/cikk/kultura/8815/
http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=24948
http://vaol.hu/kultura/bonis-bona-dijasok-1560385
http://www.monitormagazin.hu/24-ora-hirei/bonis-bona-kituntetest-kapott-farkas-laszlo-a-keszthelyi-vajda-gimnazium-tanara
http://www.monitormagazin.hu/24-ora-hirei/bonis-bona-kituntetest-kapott-farkas-laszlo-a-keszthelyi-vajda-gimnazium-tanara
http://nemzeti.net/l.php?u=1352437
http://www.innoportal.hu/bonis-bona-elismeres-az-erdos-pal-matematikai-tehetseggondozo-iskola-tanarainak
http://www.innoportal.hu/bonis-bona-elismeres-az-erdos-pal-matematikai-tehetseggondozo-iskola-tanarainak
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