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Újabb állomásához érkezett a Nemzeti Tehetség Program megvalósítása: az Európai Unió 

támogatásával a Tehetséghidak Program keretében a közoktatásban és a civil szektorban működő 

tehetségsegítő programok juthatnak összesen mintegy két milliárd forintnyi forráshoz. Az Új 

Széchenyi Terv részeként, a MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) 

gondozásában megvalósuló Tehetséghidak Program 2013 januárjától 2014 nyaráig kínál vonzó 

lehetőségeket a tehetséges fiatalok számára, együttműködve a velük foglalkozó pedagógusokkal, 

pszichológusokkal és a szülőkkel. A MATEHETSZ a 2011-ben sikeresen zárult Magyar Géniusz 

Program tapasztalataira és a Tehetségpontok közel ezer intézményt számláló hálózatára 

támaszkodva kezdi meg a Tehetséghidak Program megvalósítását.  

A Tehetséghidak Program törvényi háttere 

A tehetséggondozás fontosságát jól jelzi, hogy már a köznevelésről szóló  törvény első paragrafusában 

kiemelt célként jelenik meg. Az új szabályozás  egyik legfőbb törekvése az egyensúlyteremtés, így a 

tehetséggondozás szinte kivétel nélkül mindig a felzárkóztatással együtt jelenik meg. A törvény új 

fogalomként definiálja a kiemelten tehetséges gyermeket, a tehetségeket a nagyobb figyelmet igénylő 

tanulók csoportjába sorolja. A tehetséggondozás legfontosabb színtereként a hat- és nyolc évfolyamos 

gimnáziumokat, a művészeti iskolákat, a pedagógiai szakszolgálatokat és a szakkollégiumokat nevezi 

meg, de természetesen minden pedagógus kötelességévé teszi a tehetséges gyermekek gondozását. A 

tehetséggondozás intézményes kereteinek kijelölését a Nemzeti Tehetség Alap által támogatott Nemzeti 

Tehetség Programra bízza a törvény. A Nemzeti alaptanterv, az egész napos iskola és az emelt szintű 

képzés kapcsán külön szól a tehetséggondozás lehetőségeiről. 

A program felhívásai 2012. december 15-étől folyamatosan jelennek meg a program honlapján, a 

www.tehetseghidak.hu oldalon. 
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A Tehetséghidak Program 

A Nemzeti Köznevelési Törvénnyel összhangban kidolgozott Tehetséghidak Program fő célkitűzései között 

szerepel a kiemelkedően tehetséges fiatalok támogatása többek között évközi és nyári 

tehetségfejlesztő programok révén, a hátrányos helyzetű valamint sajátos nevelési igényű 

tehetségek számára speciális programok kidolgozása, a tehetséges fiatalok, szüleik és pedagógusaik 

közötti kapcsolatok fejlesztése. A Program keretei között a tehetség közvetlen társadalmi hasznosulása 

érdekében létrejön az úgynevezett Tehetség Piactér. Az itthon vagy külföldön már sikeres tehetségek 

ösztönzést kapnak a fiatalok fejlesztésében való részvételre, hazai kapcsolataik erősítésére, és 

mentori szerepvállalásra. Fontos részterület a tehetséggondozók és mentorok képzése, a 

tehetségsegítéssel kapcsolatos jó gyakorlatok terjesztése, a tapasztalatok átadásának biztosítása a 

magyarországi Tehetségpontok számára.   

A Tehetséghidak Program felhívásait a www.tehetseghidak.hu honlapon tesszük közzé 2012. december 15-

től folyamatosan. A program megvalósítását a Tehetséghidak Projektiroda munkatársai segítik, Bajor Péter 

projektmenedzser, a MATEHETSZ elnöke irányításával. A Tehetséghidak Program szakmai vezetője dr. 

Balogh László, a pszichológia-tudományok kandidátusa, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke. 

A program arculatának kialakításába a szervezők bevonták a fiatal tehetségeket, akik a művészeti képzéssel 

foglakozó iskolák számára meghirdetett pályázatra küldték be elképzeléseiket. A pályázaton részt vevő 

fiatalok a későbbiekben műhelymunka keretében fejleszthetik tovább tudásukat.  

 

A magyar tehetséggondozás európai visszhangja 

A magyar uniós elnökség idején Budapesten tartott európai konferencián 24 ország képviselői fogadtak el 

egy nyilatkozatot a tehetségtámogatás fontosságáról. Ebből a gondolatból kiindulva dr. Gál Kinga európai 

parlamenti képviselő kezdeményezésére az Európai Parlamentben aláírásra megnyílt a tehetség 

támogatásával kapcsolatos írásbeli nyilatkozat tervezete. A dokumentum aláírására az uniós 

képviselőknek három hónap áll a rendelkezésére, amennyiben 377-en aláírják addig, február 19-én a 

tehetséggondozás témában olyan uniós szintű dokumentum születhet, mely hatással lesz az Unió stratégiai 

folyamataira. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége keretében működő budapesti Európai 

Tehetségpont tízfős, fiatal tehetségekből álló küldöttsége novemberben kiutazott Strasbourgba, ahol az 

Európai Parlament plenáris ülésnapjaihoz kapcsolódóan népszerűsítette a képviselők között a nyilatkozat 

tervezetét. Részben ennek hatására eddig már mintegy 100 képviselő írta alá a nyilatkozatot.  
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Előzmények és háttér 

A tehetséggondozás kereteit az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Tehetség Program jelöli ki. A 

program pénzügyi hátterét a Nemzeti Tehetség Alap és az Új Széchenyi Terv forrásai biztosítják. A Nemzeti 

Tehetség Program az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt, jogszabályban foglaltak szerint működik. A 

Nemzeti Tehetség Program elérendő célokat jelölhet ki a köznevelési intézmények számára, és tartalmazza 

a feladatok finanszírozásának módját is. 

A rendelkezésre álló uniós forrásokból egy civil szervezet, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program egy olyan országos közoktatási és civil bázisú 

tehetségsegítő hálózat kialakítását hajtotta végre, amely a tehetség kibontásának és hasznosulásának 

széleskörű feltételeit teremtette meg. A program több mint 14 ezer pedagógust/mentort vont be és 24 ezer 

új tehetséget fedezett fel a tudományos technológiai fejlődéssel kapcsolatos tehetségtartalmak mellett 

számos más tehetségterületen is (így pl. a művészeti, a sport, és a mesterségbeli tehetségek területén). A 

Magyar Géniusz Program jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a tehetséggondozás nemzeti üggyé 

vált.  

A Program a szakminisztériummal együtt 2011 áprilisában nagysikerű EU elnökségi tehetséggondozó 

konferenciát rendezett, amelyen 24 európai ország képviselői példaértékűnek tartották az elért 

eredményeket. A program igen rövid idő alatt mind az EU-ban, mind világszerte széles körben követendő 

példává vált, és mára már számottevően hozzájárul a magyarságról alkotott kép pozitív vonásaihoz. 

A most induló Tehetséghidak Program a Magyar Géniusz Program sikerére és az annak során szerzett 

tapasztalatokra épít. A Társadalmi Megújulás Operatív Programjának jelentős támogatása a következő 

másfél évben biztosít lehetőségeket az iskolák és a tanulók számára az új tehetségek felfedezése és a 

felismert tehetségek támogatása, kibontakoztatása terén. Mivel a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége a Magyar Géniusz Program lebonyolításával bizonyította szervezőképességét, az új Program 

megvalósításának lehetőségét is elnyerte.  

A Tehetséghidak Program végrehajtása alatt folyik a 2014-2020 közötti új periódus tervezése. Az erre az 

időre tervezett Talentum Program, célja, hogy teljessé és szervezetté tegye a magyar tehetséggondozást, 

biztosítva azt, hogy minden tehetséges magyar ember kapjon a tehetsége kibontakoztatására esélyt. Ennek 

érdekében országos központot magában foglaló, minden megyére és járásra kiterjedő tehetséggondozó 

rendszert alakít ki, amely az állami nevelési és közigazgatási intézményekkel, valamint az egyházi és civil 

szervezetekkel egységben dolgozik. A Talentum Program szervezett tehetség-felderítéssel 2020-ra elér 

minden potenciális 5 és 35 év közötti magyar tehetséget, beleértve a leghátrányosabb helyzetűeket, 

valamint a szakmai, manuális tehetségeket, és érinti a felnőtt tehetségek jelentős részét is, megteremtve a 

nemzedékek új típusú együttműködését.  
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A sajtótájékoztatón bemutatott fiatal tehetségekről 

Bucz Magor Soma kiváló szónoki tálentummal megáldott tehetséges zeneszerző és zongorista. A 18 

éves Magor 5. éve kitűnő tanulója a budapesti Szent István Gimnázium természettudományos tagozatú 

osztályának, de egyben zeneszerzés szakra is jár a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába, ahol 

éppúgy elvarázsolja tanárait és diáktársait fellépésével és intellektusával, mint a gimnáziumban. 

Versenyeredményei bizonyítják, hogy képes mindkét iskola elvárásainak kiválóan megfelelni.  

Mohai Zsófia oboista. Mohai Zsófia 14 éves oboista a pécsi Kontrasztok Művészeti Iskolában kezdte zenei 

tanulmányait. Kortársai közül kitűnik átlagon felüli zenei érzékenységével, szorgalmával, a zene és a 

művészet iránti maximális odaadásával. Mindemellett iskolai tanulmányait is sikerrel végzi. Eredményeit úgy 

érte el, hogy még nem rendelkezik saját hangszerrel.  

Mohai Zsófia és Bucz Magor Soma 2012-ben elnyerte a „Nemzeti Tehetségsegítő Tanács felfedezettje” 

címet. 

A sajtótájékoztató színhelye, a Szent István Gimnázium akkreditált kiváló tehetséggondozó intézmény.  

 

 

További információ: 

Munkácsy Zsuzsa 

alprojektvezető (kommunikáció) 

+36 30 640 4112 

munkacsy.zsuzsa@tehetsegpont.hu 
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