
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Átadták a Tehetségek Szolgálatáért kitüntetéseket és a Felfedezettjeink pályázathoz 

kapcsolódó díjakat  

Budapest, 2022. március 26.  – Idén tizenhét különleges fiatal tehetségnek ítélte meg a Nemzeti Tehetségsegítő 

Tanács (NTT) és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) a Felfedezettjeink pályázattal járó 

díjat, mely elismeréseket Babik Anna, a Miniszterelnökség Tehetségekért Felelős Főosztályának vezetője adta át 

március 26. szombaton, a XIII. Kárpát-medencei Tehetségnap keretében. Az éves rendezvényen, amely idén az NTT 

és a Matehetsz 15 éves fennállásának jubileumi ünnepsége is volt, hárman részesültek Tehetségek Szolgálatáért 

kitüntetésben.    

Az Álmok álmodói 20 interaktív kiállítás rendezvénytermében tartott eseményen Bajor Péter, a Matehetsz 

ügyvezető elnöke köszöntőbeszédében felidézte a kezdeteket: az első nagyszabású Tehetségnapot a Matehetsz 

szervezésében 2010. március 25-én tartották Bartók Béla születésnapjához (március 25.) igazodva a Millenáris 

Teátrumban, ahol több mint 700 pedagógus és számos szülő, diák vett akkor részt. „A tehetség közös természeti 

kincsünk. A Kárpát-medencei Tehetségnap egy olyan ünnep, amikor ráirányítjuk a figyelmet a magyar 

tehetséggondozásra, a tehetséges fiatalokra és segítőikre. Közös érdekünk és felelősségünk, hogy a Nemzeti 

Tehetség Program segítségével a tehetséges fiatalok teret, lehetőséget, bíztatást, támogatást kapjanak, mert 

enélkül nem tudnak kibontakozni a bennük rejlő képességek” – hangsúlyozta Bajor Péter. 

Babik Anna, a Miniszterelnökség Tehetségekért Felelős Főosztályának vezetője elmondta, hogy a 

tehetségprogramoknak minden fiatal esetében egyedi jelentőségük van: a fiatal élethelyzetéhez igazodva 

segítenek előrébb lépni fejlesztő programokban való részvétellel, tanácsadással, mentorprogrammal, mentális 

támogatással, utazással, kortárs csoportokkal, különféle ösztöndíj lehetőségekkel, különös tekintettel a 

Stipendium Peregrinumra. A Nemzeti Tehetség Programnak köszönhetően a Kárpát-medencében évente  több 

tízezer tanuló és fiatal kap támogatást. 

2011-től a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által meghirdetett pályázat keretében történik minden évben 

a Felfedezettjeink-díj adományozása. A díj forrása a Matehetsz javára tett 1%-os állampolgári adófelajánlás és 

további adományok, vállalati felajánlások. Átadására évente a tavaszi Kárpát-medencei Tehetségnapon kerül sor; 

eddig 199 fiatal nyerte el. Idén további 17 kimagaslóan tehetséges fiatal részesült az elismerésben, akik egyenként 

100 és 150 ezer forint ösztöndíjat fordíthatnak az érdeklődésüknek megfelelő céljaik elérésére.  

 

Fődíjasok (2022): 

Harmath Kornélia - Szeged (6-12 éves korcsoport): A Virtuózok V4+ 6. évad különdíjasa (2020) és azóta is számos 
hazai és nemzetközi verseny I. díjasa.  

Kovács Emília - Vásárosnamény (13-16 éves korcsoport): XXVII. International Conference of Young Scientists 
belgrádi online versenyen life science kategória: különdíj; Stockholmi Ifjúsági Vízdíj: országos 1.hely; 2022: Dr. 
Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi versenyen országos döntő.  

Seitz Erik - Pannonhalma  (17-21 éves korcsoport): 2020/2021. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Verseny, I. helyezett; Európai Fiatal Tudósok Versenye  2021, különdíj; Nemzetközi Kémia Torna, 
egyéniben harmadik hely.  

 

Különdíjasok (2022):  

I. 6-12 éves korcsoport 

Lovas Jázmin - Zenta, Szerbia: versmondás; Bujtár Dominik - Győr: magyar nyelv és matematika;  

Kiss Abigél - Gyergyóalfalu, Románia: sakk; Polgár András - Budapest: nyelvészet, matematika; Bokor Eliza Zsófia - 
Gyula: fitness, akrobatikus látványtánc. 



 

II. 13-16 éves korcsoport 

Molnár István Ádám - Miskolc: programozás, matematika; Tamási Csaba - Székelykeresztúr, Románia: 
„űrcserkészet”, csillagászat, asztrofizika; Sass Éva - Tápiószele:  népi ének, népmesemondás, néptánc, 
hagyományápolás. 

III. 17-21 éves korcsoport 

Horváth Milán - Pécs: informatika; Cséplő Kelen - Budapest: uszonyos úszás; Furus Ábel - Kézdivásárhely, 
Románia: hegedű; Barnóth Lili - Nyírtelek: 2020 – Stockholmi Ifjúsági Víz Díj döntő (angol nyelven); Szabó 
Márton - Szeghalom: biológia, kémia és fizika; Krecht Hanna Regina - Sepsiszentgyörgy, 
Románia:  tudománykommunikáció, kutatás.  

A rendezvény keretében Prof. Dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács örökös elnöke, az NTT 

alelnöke ismertette az NTT által 2009-ben alapított Tehetségek Szolgálatáért díj történetét. 

A kitüntetést Dr. Balogh Judit jogász, a Debreceni Egyetem docense és dr. Pakucs János mérnök, pénzügyi 

szakember, vállalatvezető-menedzser, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke adták át. 

A fiatal tehetségek felkarolásában végzett önzetlen és eredményes tevékenységének elismeréseként Tehetségek 

Szolgálatáért életműdíjban részesült Dr. Máthé Gábor professzor emeritus, jogász, jogtörténész, egyetemi tanár, a 

Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar korábbi dékánja, a Magyar Jogász Egylet elnöke és 

Dr. Jakab László villamosmérnök, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar volt dékánja, az innovációs 

tehetségkutató versenyek egyik főszervezője. 

Tehetségek Szolgálatáért éves díjban részesült kiváló pedagógiai módszerek alkalmazásáért Felsmann Adrienn, a 

győri Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola Akkordikus Tanszakának tanszékvezetője. 

A 15 éves jubileum alkalmából emlékező beszédet mondott Dr. Polonkai Mária, az NTT elnöke, a Matehetsz 

alelnöke és Dr. Balogh László, a Matehetsz és egyben a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke, amelyet a 

Matehetsz által korábban támogatott tehetségek előadásai előztek meg. A rendezvényt követően a résztvevő 

fiatalok ajándék belépőjegyekkel megtekinthették az Álmok álmodói 20 kiállítást, amelynek érdekességeiről Gazda 

István főkurátor tartott rövid bemutató előadást.   

 

SAJTÓKAPCSOLAT 

Szathmáry Melinda kommunikációs vezető 

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek  Szövetsége              

Telefon: +36 20 336 8882; E-mail: szathmary.melinda@tehetseg.hu 

Web: www.tehetseg.hu 

A MATEHETSZ-RŐL 

2006-ban, 14 civil szervezet kezdeményezésére jött létre a hazai és határon túli magyar tehetségsegítő szervezeteket tömörítő 

konzultatív testület, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) és annak a jogi képviseletét ellátó Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége (Matehetsz). A szövetség közhasznú egyesületként segíti a tehetséges magyar gyermekek, diákok, 

fiatalok képességeinek kibontakozását és hasznosulását.  Az NTT és a Matehetsz kimagasló eredményeket ért el a Kárpát-

medencei magyar tehetséggondozás elméletének és gyakorlatának kidolgozásában, az Országgyűlés által 2008-ban 

konszenzussal elfogadott Nemzeti Tehetség Program megvalósításában, valamint az európai tehetséggondozási tevékenység 

ösztönzésében. A Matehetsz, a Kárpát-medencei tehetségsegítés emblematikus civil oldali ernyőszervezeteként ma már 40 

tagszervezetet foglal magába. Kulcsszerepet tölt be az általa összefogott tagszervezetek és a mindenkori kormányzat 

párbeszédében – 2020 óta Magyarország Kormánya stratégiai partnereként koordináló, szakmai irányt mutató, szervező 

feladatokat lát el. Az NTT és a Matehetsz egy egyedülálló, tehetségpontokra alapuló tehetségsegítő hálózatot hoztak létre, 

amelynek jelenleg több mint 1400 tagja van. A Matehetsz a megalakulása óta mintegy 8 milliárd Ft értékben valósított meg 

programokat hazai és uniós forrásokból. Ez idő alatt több mint 70.000 diák és fiatal tehetség kibontakozásához járult hozzá.  

További információ: www.tehetseg.hu  
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