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Pályázat megnevezése: A hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása 

Pályázat kódja: NTP-HTSZ-M- 19 

Támogatási összeg: 61.000.000.- Ft 

Támogatási időszak: 2019. július 1. – 2020. december 31. 

A pályázat szakmai beszámolója: 

 

1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét!  

A jelen program szakmai tartalmának kialakítása szoros szakmai összefüggést mutat – az ÚNK és a 

Matehetsz megvalósításában - az EFOP321 projekt tartalmával. Az összefüggés lényege, hogy míg az EFOP 

program a konvergencia régiókban élő vagy tanuló tehetséges fiatalok támogatását biztosítja, addig jelen 

program kiegészítő támogatást nyújt a KMR régió számára: ezzel biztosítható a tutorrendszer, egyéni 

fejlesztés, csoportos programok, tehetséghálózati koordináció stb. országos lefedettsége. 

2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai 

tevékenységeket!  

Jelen pályázatban 10 területen valósul meg a KMR régióban élő vagy tanuló tehetséges fiatalok 

tehetséggondozó támogatása: 

1. Tutor szakemberek többlépcsős beválogatása 

2. Tutor szolgáltatás további bővítése: a tehetségsegítő szakemberhálózat (tutorhálózat) és tanéves ritmusú 

működtetése, a tehetségsegítést támogató tutori szerep elterjesztése 

3. Online, egyéni szakértői tanácsadás a tehetseg.hu ügyfélszolgálata keretében 

4. Önismereti hétvégék, csoportos és tömbösített fejlesztő programok, valamint nyári táborok szervezése 

és támogatása 

5. Rendezvények szervezése három alkalommal: Kárpát-medencei tehetségnap és a Genius Loci 2020-as 

díjátadó, valamint a Tehetségpont akkreditációra felkészítő alkalmak. 

6. 5 órás egyéni tehetség-, pályatanácsadási program 

7. Diákok és kísérőik belföldi és esetenként külföldi mobilitásának támogatása  

8. Tehetségpontok hálózatának minőségi fejlesztése (regisztráció, akkreditáció). 

9.  Az elektronikus formában elkészült Tehetség Kézikönyv nyomdai kivitelezése 750 példányban.  

A 3-6. programelem-tevékenység csoport sokrétű fejlesztő tevékenységet foglal magába. A tehetségek 

korához, tehetségterületéhez illeszkedve: diák-ügyfélszolgálat; webes információs és egyéni tanácsadás; 

tehetség- és pályatanácsadás, személyiségfejlesztés; tömbösített tehetséggondozó tevékenységek. 

10. A Tehetségház szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférés és az esélyteremtés érdekében az ingatlan 

bővítése és felújítása során akadálymentes környezet kialakítása. 
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3. Összegezze a megvalósult Tehetségügyi rendezvényeket!  

 

A pályázatban eredetileg három rendezvényt terveztünk, úgy, mint Kárpát-medencei tehetségnap 2020, a 

Genius Loci díjátadó 2020, valamint a tehetségpont akkreditációt megelőző felkészítő alkalmak. 

A járványhelyzet miatt a fenti terveket át kellett gondolnunk, mind a rendezvények időpontjára, mind 

tartalmára, mind a meghívandók létszámára vonatkozóan. 

Végül - igazodva a járványhelyzet okozta változásokhoz - három rendezvény valósult meg jelen pályázat 

támogatásával: 

Kárpát-medencei Tehetségnap díjátadója 2020 

A 2020 tavaszára tervezett hagyományos Kárpát-medencei Tehetségnapunkat a hosszan elhúzódó járvány 

miatt egy őszi (2020 október 3. Gellért Hotel) díjátadó ünnepséggel tudtuk pótolni. Kevesebb résztvevő 

meghívásával, redukált programmal, de mégis méltó ünnepségre kerülhetett sor. Az eseményen sor került 

a hagyománnyá vált Felfedezettjeink díjak, a Tehetségnagyköveti címek, valamint a Tehetségek 

Szolgálatáért adományozott éves, életmű és csoportos díjak átadására. Ez alkalommal átadtuk a Matehetsz 

által a tehetségeket támogató vállalatok és vállalkozások részére alapított Genius Loci díjat. 

Tehetségpont akkreditációs felkészítő két alkalommal 

A minden évben meghirdetésre kerülő Tehetségpont akkreditációt megelőzi egy-egy felkészítő alkalom, 

ahol a tehetségpont képviselőknek, kapcsolattartóknak szakmai, operatív és technikai támogatást nyújtunk 

az akkreditációban való részvétel feltételeiről. 2019 szeptemberében műhelybeszélgetés formájában 

tartottuk meg a felkészítőket. A felkészítőn az akkor regisztrált státuszban levő és a 3 éve akkreditált 

tehetségpontok képviselői vettek részt. 

 

4. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! Foglalja össze, hogy a 

program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra! 

A pályázat elérte legfontosabb célját, miszerint az NTP-HTSZ-M-19-es program úgynevezett tükörprogramja 

a folyamatosan zajló EFOP 3.2.1. TM kiemelt projektnek. Jelen pályázat keretében lehetőséget tudtunk 

nyújtani a KMR régióban élő vagy tanuló tehetségek és szakemberek részére is, hogy az EFOP pályázathoz 

hasonló tehetségsegítő és -fejlesztő szolgáltatásokat, programokat kapjanak - az országos lefedettség 

érdekében.  

A program célcsoportja egyrészt a KMR területén élő és/vagy tanuló a köznevelésben tanuló diákok. 

Részükre jelen pályázaton belül felajánlottuk a tutori rendszerben való részvételt.  Megtörtént a 

tutorhálózat KMR-ben lehetséges bővítése és működtetése a beválogatott tehetségek fejlesztése 

érdekében, a tutori szerep elterjesztése, általánossá tétele a tehetségsegítés hazai rendszerében. Ez évben 

is folytattuk az egyéni (tanácsadási) programok biztosítását az újonnan látótérbe került tehetséges tanulók 

számára. Csoportos programként nyári tábort, önismereti élményhétvégét ajánlottunk fel a tutoráltaknak. 

További tehetséges fiatalok pszichológiai önképzőkörön való részvételre pályázhattak. A csoportos, egyéni 

fejlesztési lehetőségek, az utazási támogatás valamint a tutori rendszer működtetése eredményesen járult 

hozzá a kiemelten tehetséges fiatalok egyéni igényeinek támogatásához - a Nemzeti Tehetség Program 

céljainak megfelelően. A program másik célcsoportja a tehetséges fiatalt közvetlenül támogató szakember 

(pedagógus, köznevelési, szakszolgálati munkatársak stb.) és közvetve segítő szülő. Részükre 
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műhelybeszélgetéseket, tehetséggondozással összefüggő konferencián, tehetségnapon való részvételt 

ajánlottunk fel. A Tehetséghálózatban található tehetségpontok regisztrációjának és minőségbiztosításának 

lehetősége pozitív szakmai hatással van a hálózat működésére és a hazai köznevelés rendszerére, 

minőségére. A Tehetség Kézikönyv (mintegy 60 szerzői ív terjedelmű, 750 darab) hiánypótló kiadványként 

segíti a tehetségsegítéssel foglalkozó szakembereket. 

5. Egyenként mutassa be a pályázati program keretében vállalt és megvalósult tehetséggondozó 

tevékenységeket! 

A jelen program tette lehetővé, hogy a tehetségsegítésnek kiegyensúlyozott területi lefedettséget biztosító 

tutori rendszer kiépítését folytassuk a KMR régióban. Mind Budapesten, mind Pest megyében újabb tutorok 

bevonásával folytatódott a tutorhálózat működtetése. 2019. június 1.- 2020. december 31. között 43 fő 

tutor megbízásával és 263 fő tutorált fiatal támogatásával a tutori szerep egyre általánosabbá vált a 

tehetségsegítés hazai rendszerében. Egy alkalommal szerveztünk tutoráltak önismeretét, együttműködési 

készségét és kommunikációját fejlesztő tábort. A nyári táborban 21 tutorált vett részt. Jelen pályázat 

lehetőséget adott, hogy az arra érdemes tutoráltak tehetségének fejlesztését ösztöndíj felajánlásával 

támogassuk. 

Az egyéni tanácsadást ebben az időszakban 15 újonnan a látóterünkbe került tehetséges fiatal vette 

igénybe, egyéni igényekhez igazodó óraszámban. 

A Tehetséghálózatban található tehetségpontok regisztrációja jelen pályázat időszakában is folyamatos 

volt: a KMR régióban (és határon túl) 40 új tehetségpont (a 40-ből 2 határon túli tehetségpont regisztráció) 

sikeres regisztrációja történt. A pályázati időszakban a 22 tehetségpont minőségbiztosításának lehetősége 

pozitív szakmai hatással van a hálózat működésére - ezen keresztül a hazai köznevelés rendszerére, 

minőségére is. A 22 tehetségpont között 3 határon túli tehetségpontot találunk. 

Tehetséges gyerekek utaztatását 3 alkalommal támogattuk. A 7 fő fiatal tehetség és 1 fő kísérőjük 

Matehetsz általi támogatásának köszönhetőn az International Wild Life Research Week-re való 

felkészülésre, az Ars Electronica Fesztiválra és a Deutschen Multimediapreises mb21-es versenyre juthattak 

el. 

A csoportos, egyéni fejlesztési lehetőségek, az utazási támogatás valamint a tutori rendszer működtetése 

eredményesen járult hozzá a kiemelten tehetséges fiataloknak egyéni igényeinek támogatásához, 

tehetségük kibontakoztatásához - a Nemzeti Tehetség Program céljainak megfelelően. A program 

keretében megvalósult 3 rendezvényünk (Kárpát-medencei Tehetségnap díjátadója 2020. (a tehetségnapot 

és a Genius Loci díjátadót együtt rendeztük meg), valamint a Tehetségpont akkreditációs felkészítő 2 

alkalma). A tutorokat és szülőket célzó műhely- és esetmegbeszélések mind elősegítik és támogatják a 

tehetséges gyerekeket segítő pedagógusok, szakemberek hálózatos együttműködését, az új 

tehetségtámogató módszerek elterjedését, alkalmazását. 

Jelen pályázat új eleme volt Tehetségnagykövetünk, Pléh Csaba szakmai támogatásával, elsősorban a 

középiskolásoknak szervezett programunk. A Pszichológiai Önismereti alkalmakon 28 fő, a pszichológia iránt 

elkötelezett tehetséges fiatal vett részt.  

További új elem a budapesti hátrányos helyzetű tehetségek felfedezése, tehetségük kibontakozásának 

segítése, megy munkát Csámpai Rozi Tehetségnagykövetünk vállalta. 

A Matehetsz által készített Tehetség kézikönyv kötet egy gyűjteményes kiadvány, amelynek célja, hogy a 

magyar olvasók (szakemberek, szülők, további társadalmi csoportok) számára áttekintést, információt, 

szakmai eligazítást adjon a tehetséggondozás és –segítés kérdéseiben. A kötet foglalkozik a 
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tehetséggondozás hazai fejlődésével, az tehetségazonosítás főbb szempontjaival és a tehetségfejlesztő 

programok kidolgozásának tudnivalóival. Az általános áttekintést követően a könyv részletes útmutatást 

nyújt - a különböző tehetségterületek szerint - az adott tehetségterületről általában is és a fejlesztési, 

módszertani tudnivalókról egyaránt. A kötet mindezek mellett részletezi a tehetségek környezetének 

együttműködési lehetőségeit és felsorakoztat példákat a már működő gyakorlatokból.  

A Tehetség kézikönyv 60 szerzői ív, 36 fejezetnyi terjedelemben, 30 fő szerző és 6 fő lektor részvételével 

készült el. 

A 2019 decemberében online formában közzétett szakkönyv 2020. szeptember 4-én jelent meg 

nyomtatásban is, a Matehetsz gondozásában. A kézikönyv a műfajához hűen bemutatja a hazai 

tehetségsegítés történetét, a  tehetséggondozás legkorszerűbb pedagógiai és pszichológiai alapjait, a 

különböző tehetség-modelleket, a fejlesztőprogramok jellemzőit; kitér az intelligencia, a kreativitás, a 

tehetségazonosítás fogalmaira, taglalja egyebek mellett a versenyek szerepét, a genetika és a környezeti 

hatások arányait, valamint bemutatja az utóbbi évtizedek magyar programjait és nemzetközi tendenciáit. A 

köznevelési tantárgyakat és az emberi alkotótevékenység sokféleségét is szem előtt tartva a könyv 14 nagy 

tehetségterületet emel ki és mutat be.   

A Tehetségház szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférés és az esélyteremtés érdekében az ingatlan 

bővítése és felújítása során akadálymentes környezet kialakítására törekedtünk. Ennek érdekében már a 

tervezés során nagy körültekintéssel alakítottuk ki a Tehetségház külső és belső tereit. Az épületen belül 

minden szint lifttel megközelíthető, akadálymentes mosdók és védett terek állnak a rászorulók 

rendelkezésére. A látássérültek mozgását vakvezető sáv segíti. Az épület körben járdával fedett. 

 

6. Mutassa be a pályázat során megjelentetett kiadványt! 

 

A Nemzeti Tehetség Program NTP-HTSZ-M-19 forrás az elektronikus verzió esetében a weben történő 

megjelentetés költségeit, illetve az ehhez tartozó tördelői és szerkesztői munkálatok költségeit tartalmazza. 

A könyv nyomtatható változatánál a szükséges szerkesztői tevékenységet, korrektúrát, ábrákat és 

grafikonokat, valamint a borító grafikai tervezését tartalmazza. A könyvhöz készült könyvjelzők és a 

forrásokat is megjelenítő roll-upok előállítási költségei, a 750 db nyomtatott könyv, nyomdai előállítási és 

postai úton történő terjesztési költségei, valamint a könyv bemutatását célzó sajtótájékoztató költségei 

szintén itt kerülnek elszámolásra. 

 

 

7. Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott, 

mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát! 

 

A világjárvány következtében elsősorban a kontaktalkalmas rendezvényeket, személyes találkozáson 

alapuló programjainkat kellett átgondolni, átszervezni. (A 2020 márciusára tervezett nagyszabású Kárpát-

medencei tehetségnap és Tehetséglabirintus végül az eredeti elképzelések szerint nem került 

megrendezésre. Végül 2020. október 3-án a Kárpát-medencei Tehetségnap és a Genius Loci díjátadóját egy, 

közös alkalommal szerveztük meg, ahová a díjátadókon és díjátvevőkön kívül más vendéget sajnos nem 

tudtunk hívni.) A tervezett 3 rendezvényünk megvalósult ugyan, de a tervezett létszámot sajnos nem 

tudtuk, és egészségügyi okokból nem is szerettük volna biztosítani.  
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Szintén a járvány miatt, a tutorálási feladatok nagy része online formában valósult meg. Több tutorált és 

tutor nem szeretett volna részt venni ilyen formában a programban, így kiléptek a megkezdett programból, 

így a vállalt tutorált létszám az eredeti tervekhez képest alacsonyabb. 

 

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

van, röviden indokolja a változás okát! 

 

Az előzőekben kifejtettek szerint a teljesített tutorált és tutor létszám elmarad a tervezettől, valamint a 

rendezvényeken részt vevők létszáma szintén kevesebb, mint amennyit vállaltunk. Mindez a járványügyi 

helyzetnek, és az abból következő intézkedéseknek köszönhető.  Változásbejelentésben kértük a tárgyi 

eszközök beszerzésének törlését a pályázatból, mely törlésre engedélyt kaptunk, így a tervezett tárgyi 

eszközök beszerzése nem történt meg a jelen pályázatból. 

 

9. A programhoz kapcsolódó megjelenések: 

NTP-HTSZ-M-19 megjelenések 

Megjelenés 
időpontja 

Helyszín Téma Link a www.tehetseg.hu oldalon 

2019.09.06 Varbó 
Nyári tábor 

2019 

https://tehetseg.hu/aktualis/matehetsz-
szemelyisegfejleszto-gazdagito-programjait-
nyari-taborokkal-erositi  

2019.09.19 
Kesztyűgyár 

Közösségi Ház 
Bp., VIII.ker. 

Roma 
Tehetségnap 

2019 

https://tehetseg.hu/aktualis/ki-mit-tud-
jozsefvarosi-roma-tehetsegek-bemutatoja 

2019. 09. 23.  

Matehetsz-
felhívás 

tutoráltak 
részére 

Legyél Te is tutorált!  

 

2019.12.05 
Sajtótájékoztató, 

Bp., V. ker., 
Centrál Kávéház 

A tehetség 
kézikönyve 
kiadvány 

https://tehetseg.hu/aktualis/mindent-

tehetsegert-tehetsegrol-mindent 

2020.09.09   

Nyomtatásban 
is megjelent a 

Tehetség 
kézikönyve 

https://tehetseg.hu/aktualis/nyomtatasban-

megjelent-tehetseg-kezikonyve 

2020.10.12 
Danubius Hotel 

Gellért 

Kárpát-
medencei 

Tehetségnap 
díjátadója 

2020 

https://tehetseg.hu/aktualis/karpat-medencei-

tehetsegnap-dijatadoja-2020 
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