EMLÉKEZTETŐ
a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum üléséről

Helyszín: online
Időpont: 2021. április 27. 13:00 óra

I. Jelen vannak:
A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum szavazati joggal rendelkező tagjai:


















A Fórum szavazati joggal rendelkező elnöke Novák Katalin családokért felelős tárca
nélküli miniszter delegáltja Babik Anna a Tehetségekért Felelős Főosztály
főosztályvezetője
Magyar Tudományos Akadémia elnöke Freund Tamás a Fórum társelnöke delegáltja
Csapó Benő a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottságának
társelnöke
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke Dr. Polonkai Mária, a Fórum társelnöke;
Miniszterelnökség: Dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter
delegáltja Nagy Mariann Veronika politikai tanácsadó
Emberi Erőforrások Minisztériuma: Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások
miniszterének delegáltja Jakubecz Viktória osztályvezető, Tervezési Osztály
Belügyminisztérium: Dr. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter
delegáltja Zsinka András helyettes államtitkár, Személyügyi Helyettes Államtitkárság
Agrárminisztérium: Dr. Nagy István agrárminiszter delegáltja Bagdán Boglárka
helyettes államtitkár, Agrárszakképzésért Felelős Helyettes Államtitkárság
Honvédelmi Minisztérium: Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter delegáltja Győri
Péter Pál ezredes, Humánpolitikai Főosztály
Igazságügyi Minisztérium: dr. Varga Judit igazságügyi miniszter delegáltja Veress
Nóra Csilla vezető-kormányfőtanácsos, Kiemelt Jogi Ügyek Főosztálya
Innovációs és Technológiai Minisztérium: Dr. Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter delegáltja Köteles Rita osztályvezető, Felsőoktatási
Intézményfejlesztési Osztály
Bajor Péter ügyvezető elnök, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
delegáltja
Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin igazgató, Kutató Diákokért Alapítvány
delegáltja
Hegedüs Zoltán elnök, a Nemzeti Ifjúsági Tanács delegáltja
Ember Csaba elnök, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének
delegáltja
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A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum tanácskozási joggal rendelkező tagjai a
határon túli magyar tehetségsegítő szervezetek képviselői:
−
−
−
−

Bereczki Kinga elnök, Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
Fekete Irén elnök, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
dr. Orosz Ildikó elnök, Kárpátaljai Pedagógusok Szövetség
Dr. Andrási Szilárd ügyvezető elnök, Erdélyi Tehetségsegítő Tanács

Meghívottak:
 Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár delegáltja Krucsainé Herter Anikó
helyettes államtitkár, Kulturális Fejlesztésekért és Finanszírozásért Felelős Helyettes
Államtitkárság
− Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár delegáltja Spohn Beáta referens,
Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekek, Tanulók Ügyeinek Osztálya
− Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár delegáltja Csejtei Andrea osztályvezető,
Sportszakmai és Utánpótlás-nevelési Osztály
− Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár, delegáltja dr. Bogács Ernő
osztályvezető, Gyermekvédelmi Osztály
− Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár delegáltja Hajnal Virág
főosztályvezető, Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező Főosztály
 Magyar Judit családügyi koordinációért felelős helyettes államtitkár delegáltja
Kokavecz Katalin osztályvezető, Családokért Felelős Programtervezési osztály
 Brassói Sándor elnök, Oktatási Hivatal delegáltja Benczúr Katalin osztályvezető,
Módszertani Támogatások Osztálya
− Dr. Papp Zsófia ügyvezető igazgató, Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Közhasznú
Kft.
− Fehérpataky Balázs szakmai vezető, Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit
Közhasznú Kft.
− Dr. Csáky Gyopárka programcsoport vezető, Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit
Közhasznú Kft.
− Prof. Dr. Szendrő Péter elnök, Országos Tudományos Diákköri Tanács
− Krekuska Róbert osztályvezető, Miniszterelnökség, Családokért Felelős Tárca
Nélküli Miniszter, Tehetségekért Felelős Főosztály, Tehetségügyi Programok Osztály
− Mácsik Péter osztályvezető, Miniszterelnökség, Családokért Felelős Tárca Nélküli
Miniszter, Tehetségekért Felelős Főosztály, Tehetségügyi Támogatások Osztály
− Monszpart Zsolt főigazgató, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
− Szántai Irén általános főigazgató-helyettes, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
− Binder Eufrozina pályázati igazgató, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
− Faragó Tamás osztályvezető, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
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A résztvevők online bejelentkezése után Babik Anna főosztályvezető asszony, a Fórum
szavazati joggal rendelkező elnökének delegáltja, a Fórum ülésének levezető elnöke
köszöntötte a Fórum társelnökeit, tagjait, illetve a Fórumra bejelentkező valamennyi résztvevőt.
Főosztályvezető asszony emlékeztette a résztvevőket, hogy az elmúlt év végén megrendezett
Fórum is már online keretek között valósult meg, kifejezte reményét arra vonatkozóan, hogy az
év végére tervezett második ülés már személyes részvétellel lesz megrendezhető. Külön
köszönetét fejezte ki a pedagógusoknak, tehetségsegítő és civil szervezeteknek, a
szakembereknek és kollégáinak, hogy az elmúlt – járványügyi helyzet miatt – nehéz
hónapokban is helytálltak.
Tájékoztatta a részvevőket, hogy az ülésről felvétel készül, köszönetet mondott a Nemzeti
Tehetség Központ Nonprofit Kft. munkatársainak, hogy biztosították az online üléshez
szükséges platformot.
Babik Anna főosztályvezető asszony Levezető Elnökként felkérte Binder Eufrozina igazgató
asszonyt a jegyzőkönyv vezetésére.
A technikai információk között elhangzott, hogy aki nem beszél, az legyen kedves a
mikrofonját lenémítani, valamint a Fórum szavazati joggal rendelkező tagjaihoz szólva
Főosztályvezető asszony megerősítette, hogy az előző online üléshez hasonlóan a szavazások
alkalmával a hallgatás jelenti a napirendi pont elfogadását, azaz az „igen” szavazatot; az
jelezzen, akinek észrevétele, vagy ellenvetése lenne, azaz „nem” szavazattal élne.

II. Határozatképesség megállapítása
Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott Levezető Elnökeként a
határozatképesség megállapíthatósága érdekében a szavazati joggal rendelkező tagokat
egyenként szólította, majd megállapította, hogy a Fórum határozatképes, 13 szavazati joggal
rendelkező tag jelent meg az ülésen. A Fórum ülése akkor határozatképes, ha azon az állandó
tagok több mint a fele jelen van, azaz legalább 9 fő.
(Freund Tamás, a Fórum társelnökének delegáltja Csapó Benő, a Magyar Tudományos
Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottságának társelnöke a későbbikben csatlakozott a
jelenlévőkhöz, így a szavazati joggal rendelkező tagok száma 14 főre módosult.)
Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott Levezető Elnökeként ismertette az
ülés napirendi pontjait.
A Fórum ülésének napirendi pontjai:
1) Beszámoló az EFOP-3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa projekt előrehaladásáról
Előterjesztő: Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. és a Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége
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2) Beszámoló a Nemzeti Tehetség Program 2020. évi pályázatairól
Előterjesztő: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
3) Előterjesztés a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési
programja alapján 2021-ben megjelenő pályázati forrásfelosztás javaslatáról
Előterjesztő: Miniszterelnökség, Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter,
Tehetségekért Felelős Főosztály
4) Egyebek
Az 1-3. napirendi pontokhoz kapcsolódóan írásos előterjesztés készült, melyet a Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórum Titkársága előzetesen elektronikusan megküldött a
résztvevőknek.
Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott Levezető Elnökeként megkérte a
megjelenteket, hogy amennyiben bárkinek kérdése, felvetése van a napirendi pontokkal
kapcsolatban, azt jelezze.
Hozzászólás nem történt.
Szavazás: a Fórum jelen lévő tagjai egyhangúan elfogadták a Fórum 2021. április 27-i
ülés napirendi pontjait.
III. A napirendi pontok érdemi tárgyalása
1. napirendi pont
Beszámoló az EFOP-3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa projekt előrehaladásáról
Előterjesztő: Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. és a Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége
Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott Levezető Elnökeként felkérte a
Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. részéről Fehérpataky Balázs szakmai vezető
urat, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége részéről Bajor Péter elnök urat az
1. napirendi pontban foglaltak előadására.
Fehérpataky Balázs szakmai vezető úr köszöntötte a jelenlévőket, jelezte, hogy
beszámolójukban 2020. november végétől 2021. április végéig terjedő időszak eseményeire
fókuszáltak, a résztvevők számára előzetesen megküldött részletes beszámolóban foglaltakat
szeretné röviden összefoglalni.
Elsőként a módszertani, mérőeszközök fejlesztéséhez kapcsolódó alprojekt előrehaladásáról
beszélve megemlítette, hogy a projekt vége felé közeledve a több szálon futó tevékenységek
„összefűzésnél” tartanak. Véglegesítésre került az az informatikai keretrendszer, melyben már
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eddig is több mérőeszköz állt online rendelkezésére a felhasználóknak (tanulók, pedagógusok),
elsősorban a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek, de ma már bárki számára.
Kidolgozásra, 2021. február 28-án élesítésre került egy gamifikációs alrendszer, mely az
azonosított tehetségek fejlesztését végző pedagógusok munkáját segíti. Már a tesztelés, majd
az éles működés kapcsán is sok pozitív visszajelzés érkezett.
Kihívást jelentett – emiatt nagy eredményként értékelhető – a Woodcock-Johnson IV.
intelligenciatesztek magyar adaptációinak elkészülte. A feladat azért volt különösen izgalmas,
mert nagy mennyiségű (1.200 diákot érintő), differenciált adatfelvételre volt szükség a
járványügyi veszélyhelyzet idején, mely több nehézséget okozott. Mindezek ellenére április
elejére lezárult a mintafelvétel, így a projekt zárásáig ez a mérőeszköz is készen fog állni,
átadásra kerülhet a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek számára, illetve annak használatára
felkészíthetőek az iskolapszichológusok is.
A lezárult kutatások eredményeinek megjelentetése (online) folyamatosan zajlik a
Tehetségműhely sorozatban, 2021. márciusában megjelent a sorozat 11. kötete is, a projekt
befejezéséig további két online kiadvány várható.
A projekt másik nagy területe a pedagógus továbbképzések szervezése, mellyel a felismert
tehetségek gondozásában, a tehetség kibontakoztatásában igyekszenek segítséget nyújtani az
oktatási intézményeknek. A beszámoló elején jelzett időszakban tizenhat képzést sikerült
lebonyolítani, több mint kétszáz résztvevővel, melyek megvalósítása szintén nehézségbe
ütközött a járványhelyzet miatt. A körülményekhez való alkalmazkodás jegyében három
kifejezetten online képzés került kidolgozásra és akkreditálásra. Szakmai vezető úr reményét
fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a projekt hátralévő idejében a jelenléti képzésekre is ismét
sor kerülhet, így ezzel és az online képzések párhuzamos biztosításával teljesíthetőek a vállalt
indikátorok. Emellett a témához kapcsolódóan 8-10 órás felnőttképzés is zajlik majd a tavasz
folyamán a célcsoport részére. Több mint háromszáz résztvevővel webinárium módszerrel is
valósultak meg programok, melyek szintén sikeresnek bizonyultak, azt jelezve, hogy ebben az
irányban is érdemes tovább fejleszteni.
Műhelymunkák és workshopok is megtartásra kerültek az elmúlt időszakban, több célcsoportot
érintve, többek között diákok számára tehetség-önmenedzsment témában is (pályaorientációs
céllal).
A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek tevékenységéről öt rövidfilm készült az elmúlt
időszakban, melyek többek között bemutatják az ott gondozott tehetségek pályaútját is.
Legújabb kezdeményezésként az Minősített Tehetséggondozó Műhelyekben tanuló fiatalok
számára pályaorientációs előadássorozat valósul meg, amely során különböző területekről
meghívott vendégek online részvétellel segítik a fiatalok tájékozódását. Az elmúlt időszak
tapasztalatai kedvezőek (1300 regisztrált résztvevő), úgy tűnik, hogy az online térbe történő
megvalósítás – mely nagyfokú alkalmazkodást kíván minden résztvevőtől – ellenére elérhető,
fenntartható a célcsoport motivációja, lelkesedése.
Sikeresen valósult meg a beszámolóval érintett időszakban az utolsó szakmai konferencia is
„Keresd a tehetséget!” címmel, mely szintén online módon került megrendezésre április
közepén, három nap alatt közel nyolcszázötven résztvevővel.
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A projekthez kapcsolható rendezvényeket teljes egészében át kellett tervezni a pandémiás
helyzet miatt az online térbe jelentős háttérmunkával, így a Tehetségfesztivál online verziója is
kidolgozásra került.
A projekt befejezéséig hátra lévő feladatok az egyes alprojketek eredményeinek összefűzése, a
jelenleg teszt verzióban futó rendszerek átadása, a tervezett pedagógus és egyéb képzések
megvalósítása.
Szakmai vezető úr beszámolója után Babik Anna főosztályvezető asszony átadta a szót Bajor
Péter elnök úrnak, jelezve, hogy kérdésekre, hozzászólásokra a teljes beszámoló végén lesz
lehetőség.
Bajor Péter elnök úr elmondta, hogy a projektet konzorciumban valósítja meg a két szervezet,
a rendelkezésre álló forrás nagyjából felével rendelkezik a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége.
Elnök úr a beszámolójában három területre kívánt kitérni, megemlítve, hogy Fehérpataky
Balázs szakmai vezető úr sok mindent elmondott a projekt elmúlt időszakából, mely
szervezetüket is érintette. Ebből az egyik a pedagógus továbbképzések ügye, mely területen
2.500 fő a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének vállalása. Elnök úr
megerősítette, hogy a projekt zárásáig tartható – sőt túlteljesíthető – a vállalás. Továbbá
hangsúlyozta, hogy az akkreditált továbbképzések mellett tízezrek vettek részt az elmúlt öt év
alatt különféle műhelymunkák, workshopok eseményein.
A diákokat célzó tevékenységek esetében egyéni és csoportos fejlesztések valósultak meg, a
csoportos fejlesztéseken több mint 35.000 gyermek vett részt. Szervezetük részéről igazi
zászlós hajóként említette Elnök úr a tehetséges diákok nagy volumenű és komplex egyéni
fejlesztését, mely többek között a tutor program segítségével valósult meg, több mint 4.000
gyermek bevonásával. E program kapcsán nem csak a diákok egy éves, tutor által történő
segítése valósult meg, hanem a résztvevők pszichológusi támogatást is kaptak, hétvégi
készségfejlesztő tréningeken, nyári táborokon vehettek részt, ösztöndíjban részesülhettek, az
utolsó hónapokban pedig mentori támogatást is kaptak. A projekt keretei lehetővé tették, hogy
a legjobb, legérdeklődőbb gyermekek igazán komplex, személyre szóló segítséget kapjanak
tehetségük kibontakozásához.
Elnök úr annak érdekében, hogy a Fórum résztvevői személyesebb, közelebbi képet kapjanak
a projektről és ne csak a sok indikátor számot lássák a teljesítmény mögött, három-négy tutor
programban résztvevő diák szavait idézte:
 „Izgultam, hogy egy ilyen nagy, sikeres ember mit fog mondani az én alkotásaimról,
amiket csak úgy magamnak rajzolgattam, festegettem. De a legelső találkozó percei
után elszállt az összes félelmem. Elképesztően megértő és türelmes volt velem és
bíztatott. Nagyon örülök, hogy egy ilyen csodálatos emberrel hozott össze a sors!
Bármilyen közhelyesen is hatnak a szavaim, bármilyen kevés időt is töltöttünk együtt
kontakt alkalomban, ez egy igazi élmény volt!” (Herbszt László illusztrátor mentoráltja)
 „Úgy gondolom, hogy a mentorom segítségével sikerült a későbbiekben bátor döntést
meghoznom a pályaválasztásommal kapcsolatosan. Sikerült egy olyan ösztönző, segítő
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társaságnak a tagjává válnom, akikre tudom, hogy mind szakmailag, mind emberileg
számíthatok a későbbiekben is.” (Ribarics Pál fizikus professzor mentoráltja)
 „Egy projekt munkát beszéltünk meg, egy fizikai szimulációt kellett készítenem a FöldNap keringési pályájáról. Mind a fizika, mind a programozás terén tapasztalatokkal és
tudással gazdagodtam és megerősítéseket kaptam. Habár nem volt cél, de a programozás
és a szoftverfejlesztés területén is sokat tanultam, megtanultam projekteket
adminisztrálni, rendezni, szervezni, tervezni és véghez vinni. A programozás egy
eszköz a fizikai szimulációhoz, ezért is volt fontos ebben az irányban haladni.” (Dr.
Pályi András mérnök professzor egyik mentoráltja)
 „Mentorom az első találkozást követően elolvasta a frissen elkészült kisregényemet.
Ennek kielemzésére a második találkozó során került sor, az írónő elmondta személyes
véleményét, szakmai tanácsait. Elmondta kiadással kapcsolatos javaslatait, így még
közelebb kerültem első könyvem kiadásához.” (Fábián Janka írónő egyik mentoráltja)
Elnök úr hangsúlyozta, hogy a tehetségterületi továbbfejlesztésen túl bíztatást, motivációt,
kapcsolati hálót is kaptak egyben a résztvevők.
Elnök úr felhívta a figyelmet arra, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan korábban
megküldött dokumentum 18. oldalán láthatóak a projekt vállalt és eddig már teljesített
számszerűsített szakmai mutatói, melyek mögöttes, emberi tartalmát szerette volna a fenti
idézetekkel szemléltetni.
Ami még hátra van a feladatok közül, az a pandémia miatt elmaradt programok pótlása, az
eddigi tapasztalatok, eredmények összefűzése, az utolsó szakmai napok/programok
megrendezése (pl. június második felére betervezett tábor), visszajelzések gyűjtése,
Üzenettár összeállítása (disszeminációhoz kapcsolódóan).
Elnök úr elmondta, hogy egy nagyon fontos szakasz fog befejeződni ennek a projektnek a
lezárásával, nagy reményekkel néz a következő uniós tervezési ciklus elé, abban bízva,
hogy lesz lehetőség folytatni a megkezdett szakmai munkát, az elvégzett feladatokhoz
illeszkedően újabb, szakmailag kibővített fejlesztési tevékenységekkel támogatni a
tehetségek újabb generációját.
Babik Anna főosztályvezető asszony a szót visszavéve megköszönte a beszámolót, gratulált
a projekt sikeres hosszabbításáért, eredményes munkát kívánt a kitűzött célok eléréséhez.
Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott Levezető Elnökeként megkérte a
megjelenteket, hogy amennyiben bárkinek kérdése, felvetése van ezen beszámolóval
kapcsolatban, azt jelezze.
Hozzászólás nem történt.
1/2021. (IV.27.) számú határozati javaslat
A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum meghallgatta és tudomásul vette az
EFOP-3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa projekt előrehaladásáról szóló beszámolót.
Szavazás
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1/2021. (IV.27.) számú határozat
A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangúlag elfogadta az EFOP-3.2.115 Tehetségek Magyarországa projekt előrehaladásáról szóló beszámolót.
2. napirendi pont
Beszámoló a Nemzeti Tehetség Program 2020. évi pályázatairól
Előterjesztő: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott Levezető Elnökeként felkérte az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részéről Binder Eufrozina pályázati igazgató asszonyt
a 2. napirendi pontban foglaltak előadására.
Igazgató asszony köszöntötte a Koordinációs Fórum tagjait, technikai információt kérve
érdeklődött, hogy van-e lehetőség képernyőmegosztásra annak érdekében, hogy az előadásáról
készített prezentációt a Fórum résztvevői is láthassák. Az elvi lehetőség rendelkezésre állása
mellett Igazgató asszony megkezdte a beszámolóját, majd a képernyőmegosztás tényleges
biztosításával a Fórum tagjai a prezentáció segítségével kísérhették végig az előadást.
Igazgató asszony a Nemzeti Tehetség Program 2020. évi pályázatainak lebonyolításáról, főbb
mérföldkövekről és mutatószámokról, valamint a lebonyolításhoz kapcsolódó tapasztalatokról
osztott meg információkat a résztvevőkkel.
A 2020-as forrás terhére 48 pályázati felhívás került meghirdetésre, összeessen 3.315.939.000
Ft támogatásra fordítható összeggel. A program népszerűségét jelzi, hogy 3.498 pályázat
érkezett be a megadott határidőig, 6,7 milliárd forint támogatási igénnyel.
A pályázatok meghirdetése több ütemben zajlott:
 2020. április 27-én 22 nyílt és 1 meghívásos kiírás,
 2020. május 4-én 23 meghívásos kiírás,
 2020. szeptember 21-én 2 meghívásos kiírás került megjelentetésre.
A beérkezett pályázatok adatait tartalmazó összefoglaló táblázat bemutatása kapcsán Igazgató
asszony fontosnak tartotta kiemelni, hogy a 3.498 beérkezett pályázatból 3.445 felelt meg a
formai követelményeknek, mely kimagasló szám a korábbi évek tapasztalatai alapján, azt
jelezve, hogy a pályázó szervezetek és magánszemélyek ügyelnek arra, hogy pályázatuk
megfeleljen az első körös ellenőrzés követelményeinek. A támogatott pályázatok száma 1.481.
2020-ban a szervezetek között legnépszerűbb pályázati kategóriák:
1.
NTP-MŰV-20 - A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok
támogatása: 238 benyújtott pályázatból 94 támogatására nyújtott lehetőséget a
100.000.000 Ft keretösszeg;
2.
NTP-MTTD-20 - A matematikai, a természettudományos és a digitális
kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok
támogatása: 213 benyújtott pályázatból 112 támogatására nyújtott lehetőséget a
140.000.000 Ft keretösszeg;
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3.
NTP-TÁB-20 - Hazai tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok
támogatása: 196 benyújtott pályázatból 31 támogatására nyújtott lehetőséget a
72.361.000 Ft keretösszeg;
A kategóriához kapcsolódóan megjegyzendő, hogy 2019. évhez képest másfélszer
több pályázat érkezett 2020-ban, pedig a járványügyi helyzet e kategória tervezett
tevékenységeinek megvalósítását veszélyezteti leginkább.
4.
NTP-KNI-20 - A hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai
rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó
programok támogatása: 147 benyújtott pályázatból 92 támogatására nyújtott
lehetőséget a 110.000.000 Ft keretösszeg;
5.
NTP-OTKP-20 - A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató
programok támogatása: 136 benyújtott pályázatból 76 támogatására nyújtott
lehetőséget az 50.000.000 Ft keretösszeg.
Továbbra is kiemelt népszerűségnek örvend a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj program
(NTP-NFTÖ-20), melynek célja a kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének
ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
A pályázatok benyújtásának lehetőségét a Támogató megbízásából a Támogatáskezelő 2020.
július 20. napjától 2020. július 30. napjáig újranyitotta, valamint további 50.000.000 Ft forrás
került bevonásra, majd a döntéshozatal során további 13.120.000 Ft került bevonásra az egyéb
pályázati kategóriák keretösszegeiből felszabadult összegekből.
A kiíráshoz kapcsolódóan 1.645 pályázat érkezett be a meghosszabbított határidőig,
1.157.868.564 Ft igénnyel, melyből 525 nyerhetett támogatást a megemelt 218.657.000 Ft
keretösszegből biztosítottan.
A számokból látható, hogy az összes támogatott pályázat (1481 db) harmadát (525 db) a
Nemzet Fiatal Tehetségei Ösztöndíj nyertesei teszik ki.
Igazgató asszony által bemutatott táblázatból – mely 2015-2020-ig összesíti a kategória
pályázatait – látható, hogy az elmúlt öt évben összesen 4.067 nyertes pályázat keretében
1.817.958.000 Ft összeggel támogatta egyéni ösztöndíjjal a Nemzeti Tehetség Program a
kiemelkedő tehetségeket.
A korábbi előadók már említették, hogy a tehetséggondozó programok megvalósítását – így a
Nemzeti Tehetség Program pályázatai programjait is – érintette a 2020 elején kialakult, majd
azóta is fennálló járványügyi helyzet. Így a 2020-as évben már a pályázati kiírások tartalmazták,
hogy amennyiben a tervezett szakmai tevékenység – jellegéből adódóan – lehetővé teszi,
törekedjenek a pályázók a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés
központú, komplex tehetséggondozó programok megvalósítására. Ez adott esetben a pályázatok
elbírálásánál többletpontot is jelentett.
A hatályos jogszabályok erejénél fogva mind a 2019-es, mind a 2020-as pályázatok esetében a
támogatott tevékenységek megvalósítási időtartama – és ezzel összefüggésben a beszámolás
határideje – a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben meghosszabbodik.
A 272/2019. (XI.20.) Korm. rendelet lehetővé tette az egyoldalú támogató okirat kibocsátását.
A jelenlegi vírushelyzetben különösen nagy segítséget jelentett, hogy ez alapján a
szerződéskötési folyamat a papír alapú dokumentumokat mellőzve, elektronikus formában volt
megvalósítható.
A 2020. évnek még egy sajátossága volt, mely szerint a központi költségvetési szerv irányítása
alá tartozó Kedvezményezettek (Tankerületi Központok, illetve Szakképzési Centrumok
fenntartásában működő intézmények, állami fenntartásban működő felsőoktatási intézmények,
Oktatási Hivatal, Hagyományok Háza) esetében a Miniszterelnökség az 1918/2020 (XII.17.)
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Korm.határozat keretében gondoskodott az elnyert támogatások folyósításról. Ez összesen 321
pályázatot érintett 739.261.000 Ft összegben.
Babik Anna főosztályvezető asszony megbízott Levezető Elnökként Igazgató asszonynak
megköszönve a beszámolót, megkérte a megjelenteket, hogy amennyiben bárkinek
kérdése, felvetése van az elhangzottakkal kapcsolatban, azt jelezze.
Hozzászólás nem történt.
2/2021. (IV.27.) számú határozati javaslat
A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum meghallgatta és tudomásul vette a
Nemzeti Tehetség Program 2020. évi pályázatairól szóló beszámolót.
Szavazás
2/2021. (IV.27.) számú határozat
A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangúlag elfogadta a Nemzeti
Tehetség Program 2020. évi pályázatairól szóló beszámolót.

3. napirendi pont
Előterjesztés a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési
programja alapján 2021-ben megjelenő pályázati forrásfelosztás javaslatáról
Előterjesztő: Miniszterelnökség, Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter,
Tehetségekért Felelős Főosztály
Babik Anna főosztályvezető asszony megbízott Levezető Elnökként jelezte, hogy a 3.
napirendi ponthoz kapcsolódóan a napirendi pontban foglaltakat ő mutatja be.
Az előterjesztésben a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési
programja alapján 2021-ben megjelenő pályázati forrásfelosztás került bemutatásra, melyet
részletesen a napirendi ponthoz előzetesen megküldött beszámoló melléklete tartalmaz (és
amelyet a Fórum résztvevői az előadás alatt megosztott képernyő segítségével folyamatosan
láthattak). A korábbi évekhez hasonlóan a köznevelési és felsőoktatási programok
meghirdetetése a tanév rendjéhez igazodik. Főosztályvezető asszony beszámolt a tervezett
újdonságokról, utalva arra, hogy az előző Fórum ülésen Novák Katalin családokért felelős tárca
nélküli miniszter asszony már jelezte, hogy a Támogató szándéka a pályázati kiírások
egyszerűsítése, pályázó-barátabbá formálása. Két fő kategória maradt: a tehetségek támogatása
és a szervezetek, közösségek támogatása. Főosztályvezető asszony felhívta a Fórum
résztvevőinek a figyelmét a mellékletben szereplő első két kategóriára – innovatív tanulási
környezet kialakítása és a speciális fejlesztést célzó programok megvalósítása –, melyek jól
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szemléltetik az egyszerűsítés folyamatát. Az első esetében komplex tehetséggondozó környezet
megteremtése kerül előtérbe, amely innovatív módon biztost lehetőséget a fiatalok érdeklődési
körének, vagy szakterületének megfelelően, a tehetséges fiatalok fejlettségi szintjéhez
illeszkedő feladatok megvalósításához.
A speciális tehetségfejlesztés is hangsúlyt kap, kiemelt figyelmet kapnak a tehetségígéretek
képességeinek kibontakoztatását támogató programok, akár egy-egy korcsoportra, vagy
tehetségterületre helyezve a hangsúlyt. Ezen pályázati kategóriák esetében a keretösszeg is
megemelésre került, másrészt a pályázók részére nagyobb mozgástér biztosítható a
maximálisan pályázható támogatási összeg megemelésével, mely az első kategória esetében
8.000.000 Ft, míg a második esetében 5.000.000 Ft. Ez lehetőséget ad arra, hogy ha egy
szervezet pályázik, többféle programot meg tudjon valósítani és merjen „nagyot álmodni”! Az
idei évben a minőségi tehetséggondozás és pályáztatás hangsúlyosabb lesz a mennyiség
rovására, a tehetséggondozás nem tekinthető mennyiségi kérdésnek.
Főosztályvezető asszony kiemelte az egyéni ösztöndíjprogramok támogatását, melyek továbbra
is jelentős figyelmet élveznek. Nagy népszerűségnek örvend évek óta a Nemzet Fiatal
Tehetségei Program, mely 2021-ben is meghirdetésre kerül. Ezen kívül ebben az évben
megjelentetésre kerül egy új ösztöndíj program Start elnevezéssel, melynek célja, hogy magyar,
Magyarországon élő fiataloknak nyújtson támogatást vállalkozás indításához, ösztönözve
innovatív, napjaink kihívásaira reagáló ötleteiknek, elképzeléseiknek, megoldásaiknak
megvalósítását. A Stipendium Peregrinum program is folytatódik, melynek keretében a
kiemelkedő tehetségű magyar fiatalok külföldi felsőfokú tanulmányainak anyagi és szakmai
támogatása, majd tanulmányaik végén hazatérésük biztosítása valósul meg. Ennek az ’A’
komponense, amely a felviteli eljáráson való részvételt támogatja, most zárult le 2021. április
15-én, a ’B’ komponensnek – mely magát a tandíjat és az éves megélhetési költségeket fedezi
– a kommunikációs periódusa kezdődött most (hivatalosan 2021. június 01-től nyújthatóak be
a pályázatok), melyhez Miniszter asszony is hozzájárul programjai során. Főosztályvezető
asszony kérte a Fórum résztvevőit, hogy lehetőségeikhez mérten segítség a program
népszerűsítését, melyhez a www.ntk.hu weboldalon találhatóak további információk.
Ehhez kapcsolódóan Főosztályvezető asszony megemlítette, hogy magának a Nemzeti
Tehetség Programnak a népszerűsítése is folyamatos, ennek keretében Miniszter asszony éppen
a Fórum ülésének napján tartott sajtótájékoztatót az adózáshoz kapcsolódó 1%-os felajánlások
lehetőségéről és bemutatta az idei év fővédnökét, Polgár Judit sakknagymestert (az eseményről
további információk Miniszter asszony Facebook oldalán találhatóak).
Főosztályvezető asszony felhívta a Fórum résztvevőinek figyelmét, hogy a korábban részükre
megküldött tájékoztató anyagban láthatóak az egyes kategóriákhoz tartozóan biztosított
források összegei.
Babik Anna főosztályvezető asszony megbízott Levezető Elnökként megkérte a
megjelenteket, hogy amennyiben bárkinek kérdése, felvetése van az előterjesztéssel
kapcsolatban, azt jelezze.
Hozzászólás nem történt
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3/2021. (IV.27.) számú határozati javaslat
A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum meghallgatta és elfogadta a Nemzeti
Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján 2021ben megjelenő pályázati forrásfelosztásról szóló előterjesztést.
Szavazás
3/2021. (IV.27.) számú határozat
A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangúlag elfogadta a Nemzeti
Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján 2021ben megjelenő pályázati forrásfelosztásról szóló előterjesztést.

4. Egyebek
Hozzászólás:
Babik Anna főosztályvezető asszony jelezte, hogy e napirendi pont keretében szeretne
két információt megosztani a Fórum résztvevőivel.
Elmondta, hogy a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjhoz kapcsolódóan 2021.
március 12-től április 9-ig lehetett jelöléseket leadni a díjra, illetve emellett a
Tehetségbarát Önkormányzat díjra is. Szép számmal érkeztek jelölések: a „Bonis Bona
– A nemzet tehetségeiért” díjhoz kapcsolódóan 535, a Tehetségbarát Önkormányzat
díjra pedig 33. A díjakra történő pályázati /jelölési lehetőség megjelentetésére
vonatkozóan és a szervezés lebonyolításáért Főosztályvezető asszony megköszönte a
Nemzeti Tehetség Központ munkáját.
Második információként Főosztályvezető asszony bemutatta a Fórum résztvevőinek a
Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. új ügyvezető igazgatóját Dr. Papp Zsófia
személyében, aki 2021. április 15-től látja el új feladatkörét. Ügyvezető igazgató
asszony 2019 óta, a megalakulás pillanatától a szervezetnél dolgozott, így ismer minden
kollégát, ügyet, projektet és programot.
Dr. Papp Zsófia ügyvezető igazgató asszony (Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit
Kft.) a szót átvéve megköszönte a bemutatást. Elmondta, hogy komoly elismerésnek
tartja, hogy a szervezetben korábban betöltött vezetői pozíciója után most a társaság
irányítására kapott megbízást, hiszen mindig is közel állt szívéhez a Nemzeti Tehetség
Központ és az ott folyó munka. Emiatt a felkérést örömmel és nagy lelkesedéssel vállalta
el. Megjegyezte, hogy bár a Nemzeti Tehetség Központ másfél éves múltjával fiatal
szereplőnek számít a Fórumon résztvevő partnerek között, mégis hosszan lehetne
sorolni a Központ és a Tehetségek Magyarországa projekt eredményeit.
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Feladatokkal teli időszak előtt áll a Nemzeti Tehetség Központ, utalva az idei évben
kimagasló jelölésszámmal futó „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjhoz
kapcsolódó további feladatokra. Elmondta, hogy a pandémia kiszámíthatatlan, nehezen
megoldható helyzetek elé állítja a Központot a tervezett rendezvények, meghirdetések
esetében. Ügyvezető igazgató asszony tájékoztatta a Fórum résztvevőit, hogy a
mentorálási tevékenységük nem csak itthon, hanem Londonban is folyamatosan zajlik,
valamint hamarosan meghirdetésre kerül – ahogy Főosztályvezető asszony is említette
már korábban – a Stipendium Peregrinum ösztöndíj ’B’ komponense, melyet egy
országos roadshow keretében népszerűsítenek Miniszter asszony részvételével.
Kiemelten fontosnak nevezte Ügyvezető igazgató asszony a Snétberger Program tíz
éves jubileumának ünnepét, melyhez kapcsolódóan egy nagyszabású gálakoncertet
terveznek, bízva abban, hogy a járványügyi helyzet lehetővé teszi ennek megvalósítását.
Ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy a tehetségügy kiemelt fontossággal bír a
következő uniós időszakban is, erre számítva a Nemzeti Tehetség Központ teljes
szakmai és operatív apparátusával készenlétben áll a kapcsolódó új feladatok
elvégzéséhez. Az elmondottakból látható, hogy sok munkájuk van, de ehhez a
lelkesedés is biztosított a munkatársak részéről, valamint számíthatnak a szakértőik
mindenre kiterjedő véleményére, tanácsaira is. Ügyvezető igazgató asszony
megköszönte Miniszter asszony és Főosztályvezető asszony munkájukhoz eddig
nyújtott támogatását, nekik és minden partnerüknek megköszönte az együttműködést.
Babik Anna főosztályvezető asszony a szót visszavéve jelezte, hogy Polonkai Mária
elnök asszony szeretne szólni a Fórum résztvevőihez.
Polonkai Mária elnök asszony (a Fórum társelnöke, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
elnöke) a szót megköszönve a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács szervezeti megújulásáról
és tevékenységéről tájékoztatta a tagokat és meghívottakat. A Nemzeti Tehetségsegítő
Tanács 2006-ban jött létre 14 tehetséggondozásban aktívan részt vevő tagszervezettel,
jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezetként, jelenleg 51 tagszervezete van
a Tanácsnak. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanácshoz szorosan kapcsolódik a Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, mely jogi személyiséggel bíró szervezet, és
amely operatív feladatokat lát el, illetve szervezetével aktívan részt vesz pályázatok
megvalósításban is. 2008-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács hozzájárult az
126/2008. (XII.4.) országgyűlési határozat megalkotásához, mely rendelkezik arról,
hogy jöjjön létre a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum. A Nemzeti
Tehetségügyi Tanács céljai között aktívan szerepel, hogy a Nemzeti Tehetség Program
tevékenységeihez, azok megvalósításához, a tehetséggondozó rendszer működéséhez
hozzájáruljon, annak folyamatos fejlesztését segítse. A Nemzeti Tehetségügyi Tanács
az elmúlt esztendőben 15. születésnapját ünnepelve úgy gondolta, hogy szükséges a
szervezet – azon háttér, mely az elméleti tudást adja a tagszervezeteknek és a Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének – megújítása, ennek jegyében hat tagozat
került létrehozásra. Ezen tagozatok a következőek (melyek tartalmát, működési területét
a nevük is adja): felsőoktatási, köznevelési, tehetséghálózati (bele értve a KárpátEmlékeztető a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 2021. április 27-i üléséről
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medencei tehetséghálózatot és az EU tehetségpontok hálózatait is), társadalmi
kapcsolatok és média, gazdaság és innováció, valamint határon túli tagozat. A tagozatok
segítik a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének munkáját, valamint többek
között olyan feladatot is kaptak, hogy összesítsék a Nemzeti Tehetség Program elmúlt
12 évének eredményeit, arra koncentrálva, hogy mit tartanak jónak és előre mutatónak,
valamint ehhez kapcsolódóan a Nemzeti Tehetség Program következő nyolc évében
milyen fejlesztésekre, aktivitásokra gondolnak, mint civil szervezet (ernyő szervezet),
mit javasolnak. Ez az összegzés elkészült, melyet szeretnének a Fórum résztvevőiek a
következő Fórum alkalmával bemutatni. Elnök asszony megjegyezte, hogy az összegzés
tanulságos, bizonyos tekintetben összecseng a Fórumon elhangzottakkal.
Babik Anna főosztályvezető asszony megköszönte a hozzászólást és megkérte Binder
Eufrozina igazgató asszonyt, hogy segítsen majd abban, hogy a Fórum résztvevőihez
eljuthasson az Elnök asszony által említett összefoglaló.
Prof. Dr. Szendrő Péter elnök úr (Országos Tudományos Diákköri Tanács) rövid
hozzászólásában tájékoztatta a résztvevőket, hogy 70 éves Magyarországon a
Tudományos Diákkori Tanács, a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
zajlik jelenleg online módon, mely nagyon sikeres. A 16 szekcióból (530 tagozattal) 14
szekció ülése már megvalósult, melyek során alig volt lemondás, elmondható, hogy több
és jobb minőségűek a dolgozatok, mint az offline módon rendezett korábbi események
alkalmával. Elnök úr megemlítette, hogy alig látszik a tehetséggondozás a
költségvetésben a felsőoktatás tekintetében, de ez nagyon fontos és elegendő forrás. A
kétévenkénti dolgozatszám vonatkozásában elmondható, hogy 1.800 helyi konferencia
kerülhetett megszervezésre, mely közel 40.000 diákot feltételez a szerzők tekintetében,
ebből 5.000 diák mutathatta most be a pályamunkáját online, 18.500 fős nézőszám
mellett. Ez nagyon fontos és igen lényeges a média és a felsőoktatási tehetséggondozás
szempontjából is. Már megkezdődtek az előkészületek a 36. Országos Tudományos
Diákköri Konferencia szervezésére vonatkozóan (helyszínek, vendéglátók egyeztetése),
mely két év múlva lesz esedékes és már tudható, hogy három szekciója megy külföldre.
Elnök úr elmondta, hogy a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségével, valamint
Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal is együttműködnek, fontosnak tartják a közoktatás
és felsőoktatás közötti kontinuitást, melyet a Nemzeti Tehetség Program
tevékenységeivel is igyekszenek biztosítani. Ami újdonság, hogy mintegy 10%
középiskolás is jelen volt a rendezvényeken (ez több száz diákot jelent). Novemberben,
a Magyar Tudományos Akadémián kerül átadásra az ötven aranyérem a legjobbaknak,
addig azonban még sok munka ellőtt állnak, hogy valóban a legértékesebb pályaművek
részesüljenek díjazásba, de ettől értékes a TDK, akár a magát megmérettető diákról,
akár mesteréről van szó. Reményét fejezte ki arra vonatkozóan Elnök úr, hogy a nyár
folyamán az aranyéremre jelöltek részvételével már tarthatnak offline előadássorozatot.
Köszönetét fejezte ki Elnök úr a Fórumnak a nyújtott segítségért, valamint Miniszter
asszonynak is a támogatásáért, aki márciusban megnyitotta a konferencia-sorozatot.
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Babik Anna főosztályvezető asszony megköszönte a beszámolót, mely tanulságos volt
az impozáns számok mellett abban a tekintetben is, hogy a tehetséges fiatalok
világjárvány idején sem tétlenkedtek, aktívak voltak szakmai fejlődésük érdekében.
Ember Csaba elnök úr, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének
képviseletében arról tájékoztatta a Fórum résztvevőit, hogy az éppen legfrissebb adatok
szerint több mint tizenkétezer művészet-pedagógus dolgozik az alapfokú művészeti
iskolákban, akik életük legnehezebb időszakát élik meg azzal, hogy nem személyesen
oktathatnak, több mint 200.000 diákot. Elnök úr arról is tájékoztatta a Fórum tagjait és
a meghívott vendégeket, hogy a nemrég megtartott közgyűlés újabb öt évre
megválasztotta eddig is betöltött elnöki tisztségére.
Babik Anna főosztályvezető asszony a szót visszavéve gratulált Elnök úrnak és további
sok sikert kívánt munkájukhoz.
Babik Anna főosztályvezető asszony, a Fórum megbízott Levezető Elnökeként megköszönte a
Fórum tagjainak a figyelmét és a részvételt, az ülést lezárta.
Budapest, 2021. április 27.

Babik Anna sk.
főosztályvezető
a Fórum megbízott levezető elnöke

Binder Eufrozina sk.
pályázati igazgató
a jegyzőkönyv vezetője
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