
 

 

 

Szakmai beszámoló az NTP-HTSZ-M-15 pályázathoz 

 

Pályázat kódja: NTP-HTSZ-M-15  

Pályázó szervezet neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) 

Program címe: A Nemzeti Tehetségpont működésének támogatása  

1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! (maximum 500 karakter)  

A pályázatban vállalt feladatok: új tehetségek felfedezése érdekében a korábban indított felhívásaink 

2015-ös meghirdetése: Felfedezettjeink, Magamra ismerek. A vállalt 3 helyett 4 rendezvény 

szervezése/támogatása. A Matehetsz-tehetséghálózat online adatbázisának fenntartása, új 

Tehetségpont regisztrációk jóváhagyása, a Tehetséghálózat ügyfélszolgálati tevékenységének 

biztosítása. A tehetseg.hu honlap tartalomfejlesztése, működésének koordinációja, és a 

Géniuszkönyvtár 3 címének utánnyomása. 

2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai 

tevékenységeket! (maximum 1500 karakter) 

4 alkalommal tehetséggondozó rendezvény támogatása ( Magyar Templeton Program 

Nyitókonferencia, 2015. szeptember 12. Budapest; Magyar Tehetséggondozó Konferencia, 2015. 

szeptember 18-19. Győr; XVII. Közoktatási szakértői Konferencia, 2015. október 6-7-8. 

Hajdúszoboszló, Genius Loci Díjátadó - 2016. április 16. - Bp) A hazai és határon túli magyar 

nemzetiségű tehetségígéretek felkutatása: A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács "Felfedezettjeink" 

pályázatának meghirdetése, lebonyolítása, a pályázat lezárása. A Felfedezettjeink pályázat szakmai 

értékelése. Az Aegon Magamra Ismerek pályázati felhívására érkezett pályázatok szakmai értékelése. 

Tehetséghálózat működtetése: Tehetségpont regisztrációs műhelybeszélgetések, Nemzeti 

Tehetségsegítő Tanács munkacsoport ülései, Tehetségpont online regisztráció folyamatának 

biztosítása (226 új tehetségpont regisztrációja). Tehetség.hu működtetése, a honlap 

tartalomfejlesztése. Más tehetséggondozó programok (Magyar Innovációs Szövetség) által 

azonosított tehetségek külföldi útjának finanszírozása. Kiadvány újranyomása, továbbnyomása: A 

Géniuszkönyvtár 14-es kötetének 250, valamint a Géniusz Füzetek 1-es és 10-es címének 200-200 

példányban való újranyomása. Nemzeti Tehetségpont ügyfélszolgálati tevékenységének biztosítása, 

valamint jelen pályázatból történt 2015. őszén a Nemzeti Tehetségpont működési költségeinek 

fedezése: pl. megbízási díjak, bérleti díj, szerver bérleti és karbantartási díj, anyagköltség, 

informatikai üzemeltetés, telefondíjak. 

 

 



 

 

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

program milyenhatást gyakorolt a célcsoportra! (maximum 2000 karakter)  

A program eredménye volt a Tehetséghálózat bővülése. A hálózatba kerülés feltétele a Tehetségpont 

regisztrációja: a regisztráció során a szervezetre vonatkozó adatok megadása mellett, a leendő 

Tehetségpont megfogalmazza küldetését és vállalja a hálózatos együttműködést. A Nemzeti 

Tehetségpont működésének egyik kiemelt eleme a Tehetségpontok regisztrációjának szakmai és 

adminisztratív koordinálása. Jelen pályázat keretében 226 Tehetségpont létrejöttét koordináltuk. A 

Tehetségpont regisztráció mellett az akkreditáció a szervezet által képviselt segítői/fejlesztői minőség 

felmérését jelenti. 2016 tavaszán 76 Tehetségpont újraminősítésére, és 65 Tehetségpont első 

akkreditációs megmérettetésére került sor a konvergencia régióban. A Tehetségpontok hálózatos 

formában együttműködve az információcsere alapján léteznek: a helyi értékek közvetítése az ország 

többi részébe, illetve a máshonnan származó értékek befogadása és alkotó alkalmazása. Az 

információcsere színterei a jelen program által támogatott rendezvények (Magyar Templeton 

Program Nyitókonferencia, 2015. szeptember 12. Bp.; Magyar Tehetséggondozó Konferencia, 2015. 

szeptember 18-19. Győr; XVII. Közoktatási szakértői Konferencia, 2015. október 6-7-8. 

Hajdúszoboszló, Genius Loci Díjátadó - 2016. április 16. - Bp; Felfedezettjeink, Magamra ismerek 

pályázatok sikeres meghirdetése, lebonyolítása; Tehetségpont regisztrációs műhelybeszélgetések; 

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ülései; újranyomott kiadványok (a Géniuszkönyvtár 14-es kötetének 

250, valamint a Géniusz Füzetek 1. és 10.) későbbi felajánlása a célcsoport intézmények számára; a 

tehetseg.hu portál és a kapcsolódó Hírlevél-küldés működtetése. A bevont intézmények korábbinál 

tudatosabb tehetségsegítő tevékenysége, valamint a hálózatos működés fejlesztése által a hazai 

köznevelési rendszer erősödött - a Köznevelési Törvénynek megfelelően. Fontos eredmény a más 

tehetséggondozó programokban (MISZ) azonosított tehetségek külföldi útjainak támogatásának 

lehetősége. 

4. Amennyiben pályázatának része volt annak programjához kapcsolódó rendezvény, kérjük, 

ismertesse azzal kapcsolatos tapasztalatait (a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével). 

Amennyiben nem volt része a programnak, úgy a „nem releváns” szövegrészt kérjük beírni! 

(maximum 1000 karakter) 

Jelen pályázat adott rá módot, hogy megvalósuljon négy tehetséggondozó rendezvény támogatása. 

Magyar Templeton Program Nyitókonferencia, 2015. szept 12. Bp. A Nyitókonferencián bocsátottuk 

útjára hivatalosan a Magyar Templeton Programot. Az előadások erősen szakmai jellegűek voltak 

hiszen egy még ki nem próbált, teljesen új, innovatív szemléletű program vette kezdetét. A (főleg 

pedagógus) közönség érdeklődő volt, jelenlétük segítette számos tehetséges fiatal NTP-programokba 

kapcsolódását.   

 

 

 



 

 

Magyar Tehetséggondozó Társaság 26. orsz. konf 2015. szept 18-19. Győr - a kétnapos rendezvény 

alkalmával sok értékes információ cserélt gazdát több mint tízféle a tehetséggondozást érintő 

kérdésben. 

XVII. Közokt. Szakértői Konf. 2015. okt. 6-8. Hajdúszoboszló. Ezt a konferenciát a 4 munkatársunk 

előadás-tartásával támogatta.  

Génius Loci Díjátadó, 2016. ápr 18. Bp. A cégek (9) felelősségvállalásának elismerése széles körben 

erősíti az NTP társadalmi támogatottságát, növeli az NTP erőforrások alapját. 

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

mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát! (maximum 1000 karakter) 

Nem volt eltérés. 

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

van, röviden indokolja a változás okát! (maximum 500 karakter) 

A rendezvények népszerűségének és tartalmi újdonságainak köszönhetően a részt vevők száma 

(több, mint 500 fő) jóval meghaladta a vállalt 300-at. A tervezetthez képest a rendezvényeinken több 

szakmai előadót hallgathattunk, így a létszám 15 fő helyett 25. A vállalt 2 kiadvány helyett 3 

kiadványt sikerült újranyomnunk, továbbnyomnunk. A sajtómegjelenések is meghaladták a vállalt 10 

megjelenést. A vállalt 2 fő önkéntes helyett egy főt sem tudtunk bevonni, mert más programjainkba 

kapcsolódtak be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kategória kódja: NTP-HTSZ-M-15 
      

 
Pályázó neve: 

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)  

Pályázó címe: 
1119 Budapest, Mérnök utca 39. 

Program címe: Hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása 
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A programelem 
megnevezése 

A 
megvalósítás 

helyszíne 

A 
megvalósítás 

időpontja 
(dátum) 

A megvalósítás 
időtartama  

Megvalósító 
szakemberek 

Célcsoport 
A 

résztvevők  
létszáma 

Elért 
eredmények, 

hatás 

Igazoló 
dokumentumok 
megnevezése 

Kapcsolódó 
költségvetési 

sor 

Korábbi 
mentorprogramjainkban 
részt vett mentoráltak 
támogatása  

Budapest 
2016. május 

14. 
egy nap 

Győryné 
Csomó Ildikó 

Korábbi 
mentorprogramjainkban 
részt vett mentoráltak 

50 fő 
50 támogatott 
mentorált fiatal 

Jelenléti ív   

A hazai és határon túli 
magyar nemzetiségű 
tehetségígéretek 
felkutatása: A Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács 
"Felfedezettjeink" 

pályázatának 
meghirdetése, 
lebonyolítása, a pályázat 
lezárása. A 
Felfedezettjeink pályázat 
szakmai értékelése.  
Az Aegon és a 
MATEHETSZ közös 
"Magamra ismerek" című 
pályázatának 
meghirdetése, 

lebonyolítása, a pályázat 
lezárása. 

Budapest 
a pályázat 

teljes időszaka 
12 hónap 

Győryné 
Csomó Ildikó 

Tehetséghálózat tagjai 86 fő 
3 Fődíjas és 5 

különdíjas 
Felfedezett 

Felfedezettjeink és 
Magamra ismerek 
pályázati kiírások, 
eredményhirdetés 

A5, A10 

Tehetséggondozó 
rendezvény támogatása - 
Magyar Templeton 
Program 
nyitórendezvénye 

Budapest 
2015. 

szeptember 12. 
Egynapos 

nyitórendezvény 

Szécsi Anikó, 
Péter-Szarka 

Szilvia 
Tehetséghálózat tagjai 347 fő 

Sikeres 
rendezvény 

A rendezvény 
meghívója, 

programja, jelenléti 
íve 

A10, B3, B4 



 

 

Tehetséggondozó 
rendezvény támogatása - 
Magyar Tehetséggondozó 
Társaság 26. Országos 
Konferenciája 

Győr 
2015. 

szeptember 
18-19. 

Kétnapos konferencia 

Dr. Balogh 
László, 

Havasréti 
Béláné 

Tehetséghálózat tagjai 133 fő 
Sikeres 

rendezvény 

A rendezvény 
meghívója, 

programja, jelenléti 
íve 

A10, B3, B4 

Tehetséggondozó 
rendezvény támogatása - 
XVII. Közoktatási 
szakértői konferencia 

Hajdúszoboszló  
2015. október 

6-7-8. 
Háromnapos konferencia 

Dr. Polonkai 
Mária 

Tehetséghálózat tagjai 
957 fő 

regisztrált 
Sikeres 

rendezvény 

A rendezvény 
meghívója, 

programja, jelenléti 
íve 

A10, B3, B4 

Tehetséggondozó 
rendezvény támogatása - 
Génius Loci Díjátadó 

Budapest 
2016. április 

18. 
Egynapos díjátadó Szilágyi Zsuzsa Tehetséghálózat tagjai 90 fő 

Sikeres 
rendezvény 

A rendezvény 

meghívója, 
programja, jelenléti 

íve 

A10, B3, B4 

2 alkalommal 
tehetséggondozó témájú 
műhelybeszélgetés 
(Nemzeti Tehetségsegítő 
Tanács munkacsoport 
ülései) 

Budapest 
2015. ősz és 
2016. tavasz 

műhelybeszélgetésenként 
egy nap 

Bajor Péter Tehetséghálózat tagjai 51 fő 
2 sikeres 

műhelybeszélgetés 

A rendezvény 
meghívója, 

programja, jelenléti 
íve 

A10, B3, B4 

A Géniuszkönyvtár 14-es 
kötetének 250, valamint 
a Géniusz Füzetek 1-es és 

10-es címének 200-200 
példányban történő újra 
nyomása 

Budapest 2016. május nem releváns 
Komjáti 

Viktória 
Tehetséghálózat tagjai nem releváns 

3 újranyomott 

kiadvány 
A három kiadvány A8 

Tehetséghálózat 
működtetése 

Országszerte 
a pályázat 

teljes időszaka 
a pályázat teljes időszaka 

Rajnai Gábor, 
Gajda Attila, 
Páskuné Dr. 

Kis Judit, 
Szántó Judit, 
Balaskó Judit 

Tehetséghálózat tagjai nem releváns 
Működő és bővülő 
Tehetséghálózat 

Online 
tehetségadatbázisban 

és a tehetseg.hu-n 
megjelenő 226 
Tehetségpont 

A1, A2, B3, B4 

Tehetség.hu működtetése Országszerte 
a pályázat 

teljes időszaka 
a pályázat teljes időszaka 

Komjáti 
Viktória 

Tehetséghálózat tagjai 
és a nagyközönség 

nem releváns 
Látogatott 
weboldal 

Hírlevél és honlap A11, B3, B4 



 

 

 


