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15 éves a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 

 

Kedves TehetségBarátok! 

Az előző esztendőben volt 15 éves a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács.  A pandémia miatt nem 

volt lehetőségünk találkozni. Most azért vagyunk itt, hogy megünnepeljük az évfordulót, 

kiemeljünk néhány olyan fordulópontot a szervezet életében, mely nagy hatással volt a 

fejlődésünkre, és a tehetségsegítés folyamatára.  

Az első, amit kiemelhetünk, az együttműködés, a tehetségsegítés ritka, különleges modellje. 

Több évtizeddel ezelőtt kezdődött a szakemberek közötti együttműködés, létrejött az 

intézmények – tanulók között, tehetséggondozó szervezetek és fiatalok között, szervezetek és 

szervezetek között a fiatalok fejlődése érdekében. 

2006 tavaszán, 14 civil szervezet kezdeményezésére létrejött a hazai és határon túli magyar 

tehetségsegítő szervezeteket tömörítő konzultatív testület, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 

(NTT), és jogi képviseletét ellátó Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz). 

A 14 civil szervezet és a bennük dolgozó tehetségsegítők szakmai munícióik átadásával 

hozzájárultak a tehetségsegítés elméletének és gyakorlatának a kidolgozásához és 

megvalósításához. A szakemberek a legjobb emberi szándékokat mozdították meg, az 

akadályok legyőzésének metodikáját dolgozták ki, önzetlenül átadták a tudásukat és 

tapasztalataikat. 

Az ügy érdekében dolgozók száma folyamatosan gyarapodott, az összefogás erősödött, 

mindez hozzájárult ahhoz, hogy 2008-ban az Országgyűlés konszenzussal elfogadta a 20 évre 

szóló Nemzeti Tehetség Programot. Ezzel a nagy hagyományokkal rendelkező, fiatalok 

képességének kibontakozását segítő magyar tehetséggondozás fontos állomásához érkezett. 

A parlament hivatalos állami program szintjére emelte a tehetségsegítést, ennek 

eredményeképpen az állami szféra és a civil szféra tehetségsegítésben végzett munkája 

hatékonyabb lett, céljaikat jobban el tudják érni. A tehetséggondozásban tevékenykedő állami 

és civil szféra közreműködői, szakemberei szerepvállalásaikkal igazi közösséggé váltak, a 

tehetséggondozás nemzeti üggyé vált. 

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács programjában a következőket fogalmazta meg: 

1. Az NTT létrehozza, napra készen tartja a hazai és határon túli magyar lakta területeken 

a tehetséges fiatalok felismerésével, kiválasztásával foglakozó szervezeteket. Jelenleg 

az NTT-nek 51 tagszervezete van és a tagszervezetek száma folyamatosan nő. 

 

2. Az NTT gyűjti a tehetségsegítő tevékenységet végzők adatait.  Gondoljunk itt a 

tehetségsegítő hálózat kialakulására, a hálózat létrejöttét megalapozó 

tehetségpontokra, (jelenleg kb. 1400-1500 tehetségpont működik hazánkban és a 
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Kárpát-medencében), valamint a tehetségsegítést támogató tehetségsegítő 

tanácsokra. 

3. Az NTT kezdeményezi és támogatja a Tehetségnapok megrendezését. A szervezők a 

tehetségpontok, a tehetségsegítő tanácsok, tehetség-gondozással foglakozó 

egyesületek, szervezetek. A résztvevők a tehetséges fiatalok, pedagógusok, 

szakemberek, szülők. A Tehetségnap programjai jó lehetőséget adnak a fiatalok 

bemutatkozására, egymástól tanulásra. 

4.  Az NTT figyel a kiemelkedő képességű fiatalokra, nyomon követi őket, amennyiben 

lehetséges, bevonja őket a programjaiba. Látható ez a Felfedezettjeinknél, az előadást 

tartó fiataloknál. 

5. Az NTT támogatja a fiatalok egyéni fejlesztését, a segítő tevékenységeket.  Ezt 

szolgálták az eddig megvalósított EU-s pályázatok (Magyar Géniusz Program, 

Tehetséghidak Program, Tehetségek Magyarországa Program), valamint a Matehetsz 

által szervezett, megvalósított NTP-programok. 

6.  Az NTT figyelmet fordít az EU-n belüli kapcsolatokra – most már tudjuk, hogy az EU-n 

kívüliekre is. Gondolhatunk a 2011. évi első Európai Uniós Tehetségnapra, a 2012-ben 

Budapesten működését megkezdő Európai Tehetségközpontra és hálózatot 

Európában is építő dr. Csermely Péter akadémikus úrra, akit 2012 őszén 

megválasztottak az Európai Tehetségtanács (ECHA) elnökének, melyet két cikluson át 

vezetett. 

7. Az NTT gyűjti, tanulmányozza és különböző formában kiadja a hazai és külföldi 

tehetségsegítő jó gyakorlatokat. Ennél a pontnál megemlíthetjük a Géniusz Könyveket 

(42 kötet jelent meg eddig), a Géniusz Műhelyfüzeteket, a honlapon megjelent sok–

sok publikációt, konferenciaelőadást. A kiadványok között a legkiemelkedőbb a több 

száz oldalas „A tehetség kézikönyve” c. kötet. 

8. Az NTT (és a Matehetsz) a rendelkezésére álló anyagi javakból, pályázatokból, 

adományokból gondot fordít a fiatalok tehetségsegítésére, kapcsolatrendszerük 

fejlesztésére, innovatív és vezetői képességeik fejlesztésére, tapasztálatok átadására, 

módszerek elterjesztésére. 

Még két fontos elem, amit kiemelhetünk az NTT tevékenységeiből: 

A fent vázolt programokat az NTT, a Matehetsz-szel együtt sem tudja már megvalósítani, 

segítőkre, támogatókra van szükségünk.  Támogatók a tagszervezetek, melyek 51-en színesítik 

a tehetségsegítés palettáját. Nyolc tagozata van a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak; az 

ezekben dolgozó kiváló szakemberek segítik azt az alakuláskor kitűzött cél megvalósítását, 

hogy az NTT koordináló, irányt mutató, esetenként szervező feladatokat is lásson el. 

A tagszervezetek mellett a munkába másokat is felkérünk. A Tehetség Nagyköveteink 

személyiségükkel, életükkel, közösségteremtő tevékenységükkel felelős tehetség mintát 

mutatnak, segítik a fiatalok tehetségének kibontakozását, a fiatalok számára példaképek 

lehetnek. 
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Nagy segítőink a munkában a pedagógusok, a pszichológusok, a művészek, a kiváló 

szakemberek, a tehetségsegítő szervezetek, más közösségek, akik a fiatalokkal foglalkoznak. A 

kiemelkedően sikeres és példamutató munkát végzők tevékenységét évente a Tehetségek 

Szolgálatáért életműdíjjal, éves egyéni díjjal és közösségi díjjal ismerjük el. 

2015-ben Genius Loci díjat alapított a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, hogy elismerje azokat 

az erőfeszítéseket, amelyeket a vállalatok, egyéni vállalkozók tesznek a tehetségek 

támogatásáért. Ezen tevékenységek eredményeképpen a fiatalok megismerkedhetnek a 

gazdaság szereplőivel, a követendő példákkal, a tehetségbarát társadalmi környezettel. Az 

elmúlt hat évben 55 cég képviselőjének adtuk át a Genius Loci díjat.   

Az imént már említettem, hogy az NTT figyel a fiatalokra, ennek eredményeképpen minden 

évben az NTT „Felfedezettjeink” díjat ad át, amely a 20 évesnél fiatalabb köznevelésben 

tanulóknak nyújt anyagi támogatást a Matehetsz javára tett 1 %-os adófelajánlásból, 

adományokból, vállalati felajánlásokból.  

Az NTT a következő években, évtizedekben folytatja munkáját – segítenek ebben a kiváló 

tehetségsegítő szakemberek –, együttműködik a kitűzött céljainak megvalósításában az imént 

felsorolt szereplőkkel, az állami szféra képviselőivel, a Nemzeti Tehetség Program cselekvési 

programjaiban megfogalmazottak megvalósítása, a tehetséges fiatalok fejlesztése érdekében. 

 

Budapest, 2022. március 26. 

Polonkai Mária 

 

 


