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A tehetséggondozáson alapuló 
kormányzati program 20 évre, 
2028-ig szól, és két forrásból 
gazdálkodik: az adófizetők fel-
ajánlásaiból (1%-os felajánlások) 
és a központi költségvetésből. 
Ez összesen 2,8 milliárd forint 
– ezt egészíti ki még az Európai 
Uniós támogatás, ami éves 
szinten több mint 1 milliárd forint 
– tudtuk meg Novák Katalin 
család- és ifjúságügyért felelős 

államtitkártól. 2015-ben már 333 000-en ajánlották fel adójuk 
1%-át tehetséges magyar fiatalok támogatására. A Nemzeti 
Tehetség Program köznevelési és felsőoktatási részből áll, 
de hirdetnek pályázatokat a kultúra, a tudomány és a sport 
területén is. Életkor szerint is széles a paletta, hiszen az 
egészen pici gyerektől a fiatal felnőttig mindenki érintett 
lehet. Tavaly először hirdették meg az egyéni ösztöndíj-
programot, amely a tehetséges fiatalok családjának is nagy 
segítséget jelenthet azáltal, hogy havi szinten vagy egyszeri 
támogatás formájában folyósít ösztöndíj-támogatásokat. A 
Nemzeti Tehetség Programon keresztül zajlanak tanulmányi 
versenyek, tudományos diákköri műhelyek, nagy országos 
tehetséggondozó versenyek, valamint  a tehetséggondozó 
pedagógusok támogatására is lehetőséget biztosít. „Van 
kifejezetten roma fiatalokra szabott program, támogatunk 
különböző szakkollégiumokat, például a keresztény roma 
szakkollégiumi rendszereket. A program nemcsak a magyar-
országi, hanem a határainkon túli magyarlakta településekre 
is kiterjed” – mondta az államtitkár asszony. „Érdemes a 
tehetséges fiatalokra energiát szánni, hiszen ez egy hosszútá-
von megtérülő döntés. Ezek az emberek erősítik az ország jó 
hírét azzal, hogy kiemelkedő teljesítményt tudnak felmutatni” 
– hangsúlyozta Novák Katalin. 

Dr. Bodó Márton, a Család-, 
Ifjúság- és Népesedéspolitikai 
Intézet Nemzeti Tehetség 
Programért felelős pro-
jektmenedzsere elmondta, 
hogy az intézmény négyféle 
tevékenységgel kapcsolódik a 
programhoz. Feladatuk első 
része a program népszerű-
sítése. A 7 állomásból álló 
Tehetség Fórum 2016 soroza-
ton keresztül a kistelepülések 

diákjait is megszólítják. A Tehetség Fórum lehetőség 
egy térségben az élményszerzésre, jó gyakorlatok 
megismerésére és tapasztalatcserére a szakemberek, 
diákok között. A második projektfeladat nemzetközi 
gyakorlatok gyűjtése – később egy kötetben jelennek 
majd meg azoknak a külföldön jól működő tehetséggon-
dozó programoknak a leírásai, amelyek a magyar viszo-
nyok között is bevezethetők. Tevékenységük harmadik 
fontos területe az esélyegyenlőség segítése. „Fel kell 
mérnünk, hogy országosan mennyire hozzáférhetőek 
a Nemzeti Tehetség Program és egyéb tehetséggon-
dozó programok pályázatai. Fontos tudni, hogy mely 
megyékből pályáznak az iskolák és a civil szervezetek 
és mely megyékből nem. Egy ilyen felmérés megmu-
tatja a rendszer gyenge és erős pontjait, rámutat arra, 
hogy hol kell még tenni valamit annak érdekében, hogy 
a tehetséggondozás elindulhasson, hol pedig elegendő 
a jelenlegi támogatás a hatékony működéshez. Fontos 
kérdés az is, hogy milyen mérési eszközei lehetnek a 
tehetséggondozásnak a gyakorlatban. Például, ha egy 
intézmény megkapja a támogatást egy programra, 
ennek a hatékonyságát hogyan lehet mérni? Ezekkel a 
kérdésekkel is foglalkozunk.”

BRUTTÓ NEMZETI TEHETSÉG
Erdei Zsolt kétszeres világbajnok profi ökölvívónak saját bevallása szerint jól jött volna annak ide-
jén egy pályázat, ami segíti és felkarolja őt. Akkor még nem volt ilyen, most viszont van. A Nemzeti 
Tehetség Program keretében a tavalyi évhez hasonlóan idén is 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre a 
tehetségek támogatására.
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Bényei Éva Bernadett, fiatal orvostanhallgató már 
többször is bővíthette tudását a Nemzeti Tehetség 

Program segítségével. „Középiskolásként édességekkel 
foglalkoztam, illetve az ehhez kapcsolódó élelmiszer-
kémiai kérdésekkel. Ezután nyergeltem át a genetikára, 
foglalkoztam világító baktériumok átalakításával, kicsit a 
génmódosítással is. Most a neurobiológia, pontosabban 
az idegi őssejtek állnak az érdeklődésem középpontjában.” 
Az, hogy Éva ezzel a területtel akart foglalkozni, nem egy 
döntés eredménye volt, inkább azért alakult így, mert ezen 
a területen nagyon jó tanárai voltak. 2013 óta számos – a 
Nemzeti Tehetség Program által támogatott – ösztöndíj-
ban részesült. A Felfedezettjeink pályázaton megnyerte a 
tudományos díjat és az ezzel járó anyagi támogatást egy 
Horvátországban megrendezett kutatótáborban való rész-
vételre fordította, amelynek segítségével bepillanthatott 
például a bioinformatika világába. „A mentorprogramokban 
az a jó, hogy a mentor általában meglátja a pártfogoltjában 
azokat a hiányosságokat, amelyeket ő maga nem vesz észre. 
Szerintem így lehet sokat fejlődni” – mondja a fiatal kutató.

A Program egyik védnöke Erdei Zsolt bokszoló. 
„Én is tehetséges gyerekekkel foglalkozom, úgy-

hogy látom, hogy mennyire elkél a segítség. Ezért tartot-
tam fontosnak, hogy ha máshogy nem tudok segíteni, leg-
alább az arcomat adjam az ügyhöz” – mondja az ökölvívó. 
A sportpályafutása kezdetén az egyik legnagyobb kihívás 
számára az volt, hogy megtalálja a helyét a hierarchiá-
ban, amely mindenképpen kialakul, ha az ember társakkal 
együtt edz. A tehetség mellett kiemelkedően fontos a 
szorgalom is: ha valakinek jó érzéke van valamihez, csak 
akkor nyilvánulhat meg, ha elég szorgalmas.  
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