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BESZÁMOLÓ ŰRLAP 

 

 

 

 

Pályázat kódja: NTP-OKD-M-13- 

Pályázó szervezet neve: MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) 

Program címe: A tehetségeket segítő szakemberek elismerése  

 

 

 

Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a program lényegét! 

Az összefoglalót egyes szám harmadik személyben kérjük megfogalmazni az esetleges nyilvános megjelentetés 

miatt. 

 

A program célja a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tehetséggondozó és tehetségsegítő szakemberek 

anyagi és erkölcsi elismerésének odaítélése, az elismerés formája a 2013-ban alapított Bonis Bona – A 

nemzet tehetségeiért díj. A díj eredeti 3 kategóriájához (kiváló versenyfelkészítő, kiváló tehetséggondozó, 

kiváló tehetségsegítő) az életműdíj-kategória is társult. Az elismerésre az első három kategóriában nyílt 

pályázaton két ajánló közös pályázatával lehetett jelölni szakembereket, az életműdíj kategória esetében 

a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagszervezetei tehettek javaslatot. A díjazottak kiválasztására az 

előértékelést követően az EMMI és háttérintézményei képviselőinek, illetve a MATEHETSZ szakértőinek 

bevonásával létrejövő Pályázati Bizottság döntése alapján került sor.  

 

 

Sorolja fel a Szakmai Beszámolóhoz csatolt mellékleteket: 

1. Pályázati felhívás 

2. Nyertesek listája 

3. MTT szerződés 

4. A Bonis Bona díjazások alapjául szolgáló nemzetközi és hazai versenyek táblázata 

5. Sajtómegjelenések 
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RÖVIDEN ISMERTESSE A PÁLYÁZAT MEGVALÓSULÁSÁT AZ ALÁBBI SZEMPONTOK SZERINT! 

 

1. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatásból megvalósított szakmai tevékenységeket (milyen esemény, mikor, hol, kikkel, hogyan zajlott)!  

(minimum egy oldal)  

 

Program 
tevékenység 

Program 
tevékenység 

típusa és jellege 

Alkalmazott 
módszerek 

Időpont 
(év.hó.nap) és 

időtartam 
Helyszín 

Résztvevők 
(célcsoport) 

Megvalósítók 
(szakemberek/ 

egyéb 
munkatársak/ 

kortárs- 
segítők/önkén-

tesek) 

Igazoló 
dokumentumok 

Kapcsolódó 
költségvetési 

sor 

Pályázati 
adminisztráció és 
elszámolások 
gondozása 

Adminisztratív 
és szervezési 
feladatok 

nem releváns 
2014 január-
június 

MATEHETSZ MATEHETSZ 

MATEHETSZ 
megbízott 
munkatársai, 
MATEHETSZ 
Géniusz Kft. 

számlák, 
bérszámfejtési 
igazolások 

A1, A3 

A Bonis Bona 
pályázat 
előkészítése és 
meghirdetése 

Előkészítő 
munka, 
jelentkezés 
előkészítése 

Az előző 
pályázatok 
esetén 
alkalmazott 
módszerek, 
szempontok 
adaptálása, 
online pályázati 
felület 
előkészítése 

2014. január-
február 

MATEHETSZ MATEHETSZ 
MATEHETSZ 
megbízott 
szakemberei 

Pályázat 
végleges 
szövege, Online 
felületen 
elérhető 
adatlap 

A1, A3 

Pályázati felhívás 
közzététele 

Pályázati 
meghirdetés 

Email küldése a 
tehetségpontok 
kapcsolattartói
nak 

2014. február 3. 
MATEHETSZ/on
line pályázati 
felület 

Kárpát-
medencei 
tehetséghálózat 
tagjai 

MATEHETSZ 
megbízott 
szakemberei 

Pályázati 
felhívás  

A1, A3 

A pályázati 
anyagok fogadása 

ügyfélszolgálati 
tevékenység 

emailes, 
telefonos 
kapcsolattartás 

2014. február- 
március 

MATEHETSZ/on
line pályázati 
felület 

Kárpát-
medencei 
tehetséghálózat 
tagjai 

MATEHETSZ 
megbízott 
szakemberei 

online pályázati 
adatbázis 

A1, A3 
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A beérkezett 
pályázatok 
előértékelése 

Pályázati 
előbírálat 

Az MTT 
szakemberei 
által közösen 
kidolgozott 
szakmai 
szempontok 
alapján 
pontozásos 
előbírálat. 

2014. február 
17-től március 
5. 

MATEHETSZ 
székhely 

Bonis Bona – A 
nemzet 
tehetségeiért 
felhívásra 
beérkezett 
ajánlásokban 
jelölt 
szakemberek 

Magyar 
Tehetséggondoz
ó Társaság 
nyolc 
szakembere 

Szerződés, 
szakmai 
beszámoló, 
számla 

A3 

Pályázati 
Bizottsági döntés 

Pályázati bírálat munkaértekezle
t 

2014. március 
11. 

Emberi 
Erőforrások 
Minisztériuma 

EMMI, OFI, 
Nemzeti 
Tehetségügyi 
Koordinációs 
Fórum, OH, 
MATEHETSZ 
képviselői 

EMMI, OFI, 
Nemzeti 
Tehetségügyi 
Koordinációs 
Fórum, OH, 
MATEHETSZ 
képviselői 

Pályázati 
Bizottsági 
emlékeztető 

A1, A3 

Kiértesítések, a 
díj átadásának 
előkészületei 

nem releváns e-mailes, 
telefonos 
kapcsolattartás 

2014. március  MATEHETSZ MATEHETSZ 
megbízott 
szakemberei 

Díjazott 
szakemberek, 
ajánlók, VIP 
meghívottak 

Kiértesítők 
(díjazottak, 
ajánlóik és a 
nem nyertes 
pályázatok 
ajánlói) 

A1, A3 

Adategyeztetés, 
szerződéskötés a 
díjazottakkal 

nem releváns e-mailes, 
telefonos 
kapcsolattartás 

2014. március 
második fele-
május 

MATEHETSZ MATEHETSZ 
megbízott 
szakemberei 

Bonis Bona 
díjas 
szakemberek 

Adatbekérő 
levél a 
díjazottak 
részére 

A1, A3 

Pénzügyi 
teljesítés, 
adóigazolások 
kiállítása 

Pénzügyi 
adminisztráció, 
bérszámfejtés 
63 + 5 fő 
esetében 

nem releváns 2014 május-
június 

MATEHETSZ MATEHETSZ 
megbízott 
szakemberei 

Bonis Bona 
díjas 
szakemberek 

Bérszámfejtési 
igazolások 

B3, B4 
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2. Amennyiben a programot partnerszervezetekkel együtt hajtotta végre, mutassa be a partnereket, és ismertesse, hogy mely tevékenységekben miért és 

hogyan vett(ek) részt! Csatolja azokat a dokumentumokat is, amelyek az együttműködést alátámasztják (Pl.: együttműködési megállapodás stb.)!  

(minimum fél oldal) 

 

 Partner 1 Partner 2 

A szervezet hivatalos neve: Magyar Tehetséggondozó Társaság  

Kapcsolattartó személy: Szénási Istvánné  

E-mail cím: szenasi.istvanne@freemail.hu  

A partner bevonásának indoka: Az 1989 óta fennálló szervezet ma is 

meghatározó szereplője a magyar 

tehetséggondozásnak, aktív szerepet vállalnak 

a Nemzeti Tehetség Program 

megvalósításában. A Társaság - szekciói révén - 

az egész országban képviselteti magát, 

szakemberei széles ismeretekkel rendelkeznek 

a tehetségsegítés és –gondozás terén, 

ismeretük van az egyes régiók helyi 

adottságairól is. 

 

A program végrehajtásában betöltött szerepe: A beérkező pályázatok előbírálata   

A program összes költségéből való 

részesedése: 

bruttó 400 000,- Ft  
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3. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! (minimum fél oldal) 
 

2013-ban került először meghirdetésre a Bonis Bona díj, mellyel a tehetségsegítő és –gondozó 

szakemberek munkáját kívánta elismerni a Nemzeti Tehetség Program. A tavalyi évben több 

mint 500 pedagógus részesülhetett ebben az erkölcsi és anyagi elismerésben. A Nemzeti 

Tehetség Program keretében az idei évben az NTP-OKD-M-13 kódszámú, „A tehetségeket segítő 

szakemberek elismerése” elnevezésű pályázat adott módot arra, hogy pedagógusokat Bonis 

Bona díjra lehessen jelölni. A pályázati felhívásra összesen 553 jelölés érkezett az első három, 

nyíltan megpályázható kategóriában, mely közel tízszerese volt a pályázat keretében kiosztható 

elismeréseknek. A magas számú ajánlás miatt az elismerést komoly előbírálati munka és 

Pályázati Bizottsági döntés előzte meg.  

Az idén először volt lehetőség szakembereket életműdíj-kategóriában jelölni. Jelöléseket az 

életműdíj kategóriában a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagszervezetei, állandó meghívottai 

adhattak, a döntést a Pályázati Bizottság előterjesztése alapján a díjak odaítéléséről az emberi 

erőforrások minisztere döntött.  

A pályázat céljaként a tehetségeket segítő szakemberek elismerése szerepelt: az idei 63 Bonis 

Bona díj átadásával az eredeti szándéknak megfelelően maradéktalanul megvalósult.  

 

4. Ismertesse a pályázat során elismert pedagógusok kiválasztási szempontjait! (minimum fél oldal) 

 

A pályázati felhívást követően összesen 553 jelölést kaptunk a három, nyílt pályázatban 

meghirdetett kategóriában az alábbiak szerint: 

 „A” kategória (kiváló versenyfelkészítő): 215 pályázat (díjazható ebből 15) 

 „B” kategória (kiváló tehetséggondozó): 250 pályázat (díjazható ebből 35) 

 „C” kategória (kiváló tehetségsegítő): 88 pályázat (díjazható ebből 6) 

A pedagógusok ajánlásának szempontjait, feltételeit a szakmai beszámolónkhoz mellékletként 

csatolt felhívás tartalmazza. A pályázatokat a MATEHETSZ által felkért szakemberek értékelték 

(jelöltenként, elektronikus felületen). Az előértékelés pontszámozással történt, egy-egy 

pályázatra az egyéb megjegyzések mellett 1-től 10 pontig lehetett értékelést adni. Az 

előértékelés a kiírásnak megfelelően a szakmai életút, illetve az ajánlók által megfogalmazott 

ajánlás alapján történt, és figyelembe vette az illető helyi, országos, vagy nemzetközi téren 

végzett munkáját. Az előértékelést követően a kategóriánként legmagasabb pontszámú 

pályázatok esetén a következő általános technikai szempontok kerültek érvényesítésre: 

 az egy-egy intézmény által díjazásra jelöltek száma maximum 1 fő legyen; 

 a különféle tehetségterületek közül egyik se kerüljön túlsúlyba; 

 a jelöltek földrajzi elhelyezkedése egyenletes legyen. 

A Pályázati Bizottság az előbírálói értékelések és technikai szempontok alapján kialakított, 

elismerésre javasoltak listáját tartalmazó táblázat alapján hozta meg döntését az első három 

kategóriára vonatkozóan.  

A negyedik, idén bevezetésre került életműdíj kategória esetén a Nemzeti Tehetségsegítő 

Tanács tagszervezetei, állandó meghívottjai nyújthattak be ajánlásokat. A beérkezett ajánlatok, 
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kiegészítve a Pályázati Bizottság további javaslataival, továbbításra kerültek Miniszter úr 

részére, aki a végső döntést meghozta. 

 

5. Amennyiben a tervezett program megváltozott, mutassa be a beadott pályázat és a megvalósított 

program közti eltérést, és indokolja a módosítás okát! (minimum fél oldal) 

 

A tervezett programhoz képest nem történt eltérés. 

 

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

van, indokolja ennek okát! (minimum fél oldal) 

 

Az előzetesen vállalt indikátorokhoz képest két területen mutatkozott jelentős eltérés: 

A díjra jelölt pedagógusok száma sokszorosan meghaladta az előzetesen (a tavalyi tapasztalat 

alapján) tervezett, várt 120 ajánlás helyett a határidőig 553 jelölés érkezett be.  

Szintén jelentős az eltérés a programhoz kapcsolódó megjelenések számában. A vállalt 15 

megjelenés helyett 30 helyen szerepelt a médiában beszámoló az egyes pedagógusok 

kiemelkedő teljesítményéről. A magas megjelenésnek egyik fontos oka, hogy a helyi 

(regionális/városi) médiumok szívesen adnak hírt a helyi állampolgárok országos rangú 

elismeréseiről, illetve az elismert pedagógusok szakmai közösségei (iskolai lapok, szakmai 

egyesületek) is örömmel teszik ki a Bonis Bona híreket. 

 

7. Összesítse a programhoz kapcsolódó média megjelenéseket (miről, milyen hír, hol, mikor jelent 

meg, ezek hol érhetők el stb.)! Csatolja a nyomtatott és elektronikus sajtómegjelenéseket! 

(minimum fél oldal) 

 

1) http://www.ofi.hu/hirek-aktualitasok/bonis-bona-dijatado-gala-140326 
2) http://www.tomorkenygimn.hu/hu/component/content/article/1-hirek/220-a-nemzet-

tehetsegeiert-dij 
3) http://anyanyelvapolo.hu/kerekes-barnabas-bonis-bona-eletmudijas/ 
4) http://gyor.egyhazmegye.hu/hirek/2219/bonis-bona-dij-az-apor-iskola-muvesztanaranak 
5) http://www.tiszavasvari-iskola.hu/?q=content/bonis-bona-2014 
6) http://www.szarvasihet.hu/2014/04/03/bonis-bona-a-nemzet-tehetsegeiert/ 
7) http://www.fili.hu/hirek/34-fili-hirek/328-haaz-tanar-ur-bonis-bona-dijas 
8) http://www.lurkovilag.hu/index.php?c=1917 
9) http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=7205 
10) http://www.vac.hu/hirek/kozelet/11679/Vaci-tanarno-Bonis-Bona-dija.html 
11) http://szentimrekisnana.blogspot.hu/2014/03/bonis-bona-dij.html 
12) http://www.dehir.hu/tag/bonis-bona/ 
13) http://www.eszak.hu/helyi/2014/03/26/bonis-bona-a-tehetsegekert.eszak 
14) http://www.piarista.hu/hirek/v%C3%ADzh%C3%A1ny%C3%B3-zsolt-piarista-%E2%80%9Ebonis-

bona-%E2%80%93-nemzet-tehets%C3%A9gei%C3%A9rt%E2%80%9D-d%C3%ADjban-
r%C3%A9szes%C3%BClt 

15) http://nagymargitblogja.blogspot.hu/2014/03/bonis-bona-nemzet-tehetsegeiert-dij.html 
16) http://www.haon.hu/megyei-pedagogusok-a-tehetseggondozasert/2519086 
17) http://www.ibela.hu/gimnazium/2014/03/25/vecsesi-klara-tanarno-bonis-bona-elismeresben-

reszesuel 
18) http://moderniskola.hu/monitor/bonis-bona-dijatado-gala-pedagogusokat-dijaztak 
19) http://egressyzeneiskola.hu/bonis-bona-dijat-vehetett-at-szili-akos-tanar-ur/ 
20) http://www.komaromtv.hu/video-nelkuli-hirek/friss-hirek/2014/04/08/bonis-bona-dijat-kapott-

szilli-akos/ 
21) http://www.barcziiskola.hu/aktualis?instanceId=25&order=getItem&newsId=402 
22) http://forrasradio.hu/bonis-bona-dijat-kapott-a-komaromi-szilli-akos 

http://www.ofi.hu/hirek-aktualitasok/bonis-bona-dijatado-gala-140326
http://www.tomorkenygimn.hu/hu/component/content/article/1-hirek/220-a-nemzet-tehetsegeiert-dij
http://www.tomorkenygimn.hu/hu/component/content/article/1-hirek/220-a-nemzet-tehetsegeiert-dij
http://anyanyelvapolo.hu/kerekes-barnabas-bonis-bona-eletmudijas/
http://gyor.egyhazmegye.hu/hirek/2219/bonis-bona-dij-az-apor-iskola-muvesztanaranak
http://www.tiszavasvari-iskola.hu/?q=content/bonis-bona-2014
http://www.szarvasihet.hu/2014/04/03/bonis-bona-a-nemzet-tehetsegeiert/
http://www.fili.hu/hirek/34-fili-hirek/328-haaz-tanar-ur-bonis-bona-dijas
http://www.lurkovilag.hu/index.php?c=1917
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=7205
http://www.vac.hu/hirek/kozelet/11679/Vaci-tanarno-Bonis-Bona-dija.html
http://szentimrekisnana.blogspot.hu/2014/03/bonis-bona-dij.html
http://www.dehir.hu/tag/bonis-bona/
http://www.eszak.hu/helyi/2014/03/26/bonis-bona-a-tehetsegekert.eszak
http://www.piarista.hu/hirek/v%C3%ADzh%C3%A1ny%C3%B3-zsolt-piarista-%E2%80%9Ebonis-bona-%E2%80%93-nemzet-tehets%C3%A9gei%C3%A9rt%E2%80%9D-d%C3%ADjban-r%C3%A9szes%C3%BClt
http://www.piarista.hu/hirek/v%C3%ADzh%C3%A1ny%C3%B3-zsolt-piarista-%E2%80%9Ebonis-bona-%E2%80%93-nemzet-tehets%C3%A9gei%C3%A9rt%E2%80%9D-d%C3%ADjban-r%C3%A9szes%C3%BClt
http://www.piarista.hu/hirek/v%C3%ADzh%C3%A1ny%C3%B3-zsolt-piarista-%E2%80%9Ebonis-bona-%E2%80%93-nemzet-tehets%C3%A9gei%C3%A9rt%E2%80%9D-d%C3%ADjban-r%C3%A9szes%C3%BClt
http://nagymargitblogja.blogspot.hu/2014/03/bonis-bona-nemzet-tehetsegeiert-dij.html
http://www.haon.hu/megyei-pedagogusok-a-tehetseggondozasert/2519086
http://www.ibela.hu/gimnazium/2014/03/25/vecsesi-klara-tanarno-bonis-bona-elismeresben-reszesuel
http://www.ibela.hu/gimnazium/2014/03/25/vecsesi-klara-tanarno-bonis-bona-elismeresben-reszesuel
http://moderniskola.hu/monitor/bonis-bona-dijatado-gala-pedagogusokat-dijaztak
http://egressyzeneiskola.hu/bonis-bona-dijat-vehetett-at-szili-akos-tanar-ur/
http://www.komaromtv.hu/video-nelkuli-hirek/friss-hirek/2014/04/08/bonis-bona-dijat-kapott-szilli-akos/
http://www.komaromtv.hu/video-nelkuli-hirek/friss-hirek/2014/04/08/bonis-bona-dijat-kapott-szilli-akos/
http://www.barcziiskola.hu/aktualis?instanceId=25&order=getItem&newsId=402
http://forrasradio.hu/bonis-bona-dijat-kapott-a-komaromi-szilli-akos
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23) http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/bonis-bona-dijjal-ismertek-el-munkajukat-
546850 

24) http://iskola.aporisk.hu/index.php?modul=archivum&kod=862&kezd=20 
25) http://www.dunakeszi.hu/hirek/kultura/8_2284_Kalafutne-Gobolos-Katalin-Bonis-Bona-dijat-

kapott.html 
26) http://www.csomor.lutheran.hu/c%C3%ADmk%C3%A9k/bonis-bona-d%C3%ADj?language=sk 
27) http://www.kecskemeti-vasarhelyi.hu/bonis-bona-a-nemzet-tehetsegeiert-dijas-pedagogus-a-

vasarhelyiben 
28) http://mno.hu/grund/jonak-lenni-hosszu-tavon-kifizetodo-1227756 
29) http://gimn-
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