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              A hazai tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzetének elemzése 

                    ( A MTT Választmánya által megtárgyalt és elfogadott anyag) 

 

    A Magyar Tehetséggondozó Társaság 2016. március 9-i elnökségi és választmányi ülésén 

tárgyalta Sarka Ferenc alelnök úr előterjesztésben a hazai tehetséggondozó tanulmányi 

versenyek helyzetét. Az ülésen kiegészítésekkel, átalakítási javaslatokkal elfogadott anyagot 

az alábbiakban adjuk közre. Az elemzést azzal a céllal állítottunk össze, hogy reményeink 

szerint javaslatainkkal hozzájárulunk egy  rendszerszerűbb, az eddigieknél hatékonyabban 

működő hazai tehetséggondozó tanulmányi versenyrendszer kidolgozásához és 

bevezetéséhez.   

 

    Előzmények: Az MTT 2015. novemberi egri kihelyezett és kibővített ( a Pedagógus Kar, 

az Arany János Tehetséggondozó Egyesület képviselői is jelen voltak) választmányi ülésén 

tárgyalt a tehetséggondozás aktuális helyzetéről hazánkban. A szakmai vitában szó esett az 

egyre szaporodó és különböző szintű tanulmányi versenyek helyzetéről is. A szakemberek 

úgy érezték, hogy 2006. után (OKNT elnöksége tárgyalta ekkor) érdemes lenne újra 

áttekinteni, elemezni az országos helyzetet. Állást foglaltunk abban is, hogy az elkészített 

anyagot a Társaság bocsássa a Nemzeti Pedagógus Kar rendelkezésére, hogy azt a 

Kormánnyal való szakmai egyeztetés során  felhasználhassa, valamint a MATEHETSZ 

vezetőségéhez is juttassuk el tájékoztatás céljából.  

 

1. A tanulmányi tehetséggondozó versenyekről 

    A tanulmányi versenyek tekintélyes helyet foglalnak el a hazai köznevelés 

eszközrendszerében, egyik legrégebbi és legáltalánosabb módja a tehetséggondozásnak, a 

személyre szabott fejlesztésnek és a differenciálásnak. A versenyek jelentős szerepet 

foglalnak el az iskolai tanév programjai között az iskolák éves munkatervében. A köztudatban 

is tiszteletet váltanak ki azok a tanulók, iskolák, nevelők, akik tanulmányi versenyeken 

eredményesen szerepelnek, hiszen manapság a helyi médiumok rendszeresen tudósítanak egy-

egy sikeres szereplésről, versenyzőről, felkészítőről. A legeredményesebbeknek pontszámot is 

jelent/jelenthet a középiskolai vagy egyetemi felvételinél. A versenyeredmények szerepet 

játszanak az intézmények külső megítélésében, s referenciaalapot képezhetnek az 

iskolaválasztásban. A versenyzés az iskolák életében négy szinten jelenik meg: a tanuló, a 

szülő, a tanár/felkészítő szakember és az iskola szintjén.  A tanulmányi verseny kihívást jelent 

a tanulók számára, felkelti  érdeklődésüket az adott tudástartalom iránt, teljesítménymotívumként 

jelenik meg a tanulói teljesítmény fokozásában, egyik kiemelt eszköze az iskolai tehetséggondozásnak. 

Ezeknek a versenyeknek jelentős értéke a kreatív problémamegoldást inspiráló feladatok 

gyakorlattá tétele.  

 

 

 

 

 

2. A tanulmányi versenyek meghirdetői: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szakmailag támogatott és finanszírozott 

Csak szakmailag támogatott 

Az egyházak mint fenntartók által meghirdetett 

tanulmányi versenyek 

Valamennyi egyház, amely iskolát tart fenn, 

„saját tanulmányi versenyt” évente hirdet meg.  

Alapítványok, egyesületek által meghirdetett Az alapítványok a céljaikban meghatározottak 
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versenyek szerint hirdetik meg. Általában levelezős és 

nevezési díjas versenyek. Országos versenyeket 

is lebonyolítanak. Különböző pályázati 

támogatásokat is igénybe vesznek.   

Vállalkozások által meghirdetett versenyek Nevezési díjat általában nem kérnek, a cégek 

finanszírozzák.  

Állami szervezetek által meghirdetett 

versenyek 

Önkormányzatok, költségvetési szervek, ezek 

finanszírozzák is a versenyeket 

Települések által kiírt versenyek Finanszírozzák ezeket is a kiírók. 

Iskolák által meghirdetett versenyek Az iskolák nevezési díjat nem kérnek, de 

alapítványi támogatást/befizetést – gyakran – 

igen. 

Jubileumi évfordulókra meghirdetett versenyek A költségeket a kiírók biztosítják. 

Különböző pályázatok által meghirdetett és 

finanszírozott versenyek 

A versenyeket pályázatból finanszírozzák. 

 

3. Tanulmányi versenyek a korábbi években 

 

3.1.2001-ben a Pedagógiai Intézetek versenyszervezői munkacsoportja állított össze egy 

anyagot a minisztérium részére. 

3.2.Az OKNT felkérésére 2006-ban országos felmérésre került sor a pedagógiai intézetek 

körében, és a felmérés tapasztalatait az OKNT külön napirendi pontként tárgyalta. Négy 

verseny vizsgálatára került sor: OKTV; Művészeti versenyek; Oktatási Minisztérium által 

támogatott (anyagilag, szakmailag) versenyek. Ezen versenyekre vonatkozóan vizsgálták: a 

versenyen résztvevők személyes tapasztalatait; a szervezés fontosságát; a résztvevők 

elégedettségét; hogyan látják a versenyek közötti rangsort; a változtatás szükségességét; a 

versenyeredmények beszámítását a magasabb iskolafokra jutásban; a versenyek 

finanszírozását (Ki? Miből? Milyen tevékenységet?); a versenyek követelményrendszerét;  

egyéni vagy csapatverseny?; a felmenő rendszerű versenyek jellemzőit; az elismerés formáit 

(tanuló, pedagógus relációban). 

Az akkori megállapítások: jó, ha a versenyek sokszínűek, változtatásra a finanszírozásnál 

van szükség. Minden szintű verseny megszervezéséhez a kiíró teremtse meg a feltételeket. 

A tanév rendjében az OM hangolja össze a versenyek időpontját (ütközések elkerülése). 

Adjanak nagyobb anyagi támogatást a megyei közalapítványok a versenyek 

megszervezéséhez. 

2007 – 2011. közötti időszak. Az OM pályázati kiírást tett közzé az éves tanulmányi 

versenyek megszervezése és lebonyolítása céljából. Három fős szakmai bizottság döntött a 

beérkezett pályázatokról. Tagjai: OM delegáltja, Oktatásért Közalapítvány képviselője, 

OKNT képviselője. A beérkezett pályázatok három kategóriába kerültek: szakmailag és 

anyagilag támogatott versenyek, szakmailag támogatott versenyek, nem támogatottak.  A 

versenyek a közlönyben meghirdetésre kerültek. A pályázati támogatások csekélyek 

voltak. Az igényelt összeget általában nem kapták meg a pályázók. A szerződések egy 

évre szóltak. Pályázati támogatást adott a versenyekre az Oktatásért Közalapítvány is, 

külön pályázati felhívással.  

3.3.Nemzeti Tehetség Program (2008-tól): Az Oktatásért Közalapítvány a Nemzeti Tehetség 

Program keretében tanulmányi és tehetséggondozó versenyek megszervezésére írt ki 

pályázatot, melyen a magyarországi közoktatási és felsőoktatási intézmények, a pedagógiai 

szakszolgálat intézményei, pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények, valamint oktatási 
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tevékenységű alapítványok, egyházak és szervezetek vehettek részt. Az OKA megszűnése 

után az EMMI Támogatáskezelő, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet keretében került sor 

pályázati kiírásra, melynek célja volt az országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó 

tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének, továbbá hazai tanulók/fiatalok és 

csapatok nemzetközi versenyeken való részvételének támogatása. 

 

3.4.A Magyar Tehetséggondozó Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) 2014-ben 

létrehozta a www.tehetseg.hu/tanulmanyiversenyek honlapot a Tehetséghidak Program 

keretében azzal a céllal, hogy segítse az eligazodást a köznevelési intézményekben tanuló 

diákok számára meghirdetett tanulmányi versenyek körében. A versenyek iránt érdeklődő 

diákok, szüleik, családtagjaik, tanáraik, a felkészítő szakemberek és a versenyeket meghirdető 

intézmények számára is áttekintést kívántak adni a tehetséggondozást is segítő versenyzési 

lehetőségekről. E honlapon működtetik ma is a tehetséggondozó versenykereső programot is, 

ez nagyszerű kezdeményezés és gyakorlat.  

 

4. Jelenlegi helyzet, a 2015/16. tanév  

 

4.1.Oktatási Hivatal - Pedagógiai Oktatási Központok 

 A tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása keretében 

kell ellátniuk a versenykiírásban meghatározott feladatokat, a versenyszervezővel kötött 

megállapodás alapján. Ezek a központok szervezik az Emberi Erőforrások Minisztérium által 

támogatott országos és a megyei tanulmányi versenyeket. Honlapjukon naprakészen 

informálják a pedagógusokat a megjelenő versenyfelhívásokról, a nevezés módjáról, az egyes 

fordulók időpontjáról és helyszínéről. 

 

4.2.OKTV-Programok  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Oktatási Hivatallal közösen meghirdetette az általa 

támogatott és finanszírozott OKTV versenyeket.  Rendezte a versenyen való részvétel 

feltételeit, a jelentkezés módját, a versenyek szervezésének általános elveit, az OKTV 

versenybizottságait, fordulóit, az írásbeli versenyrészek általános szabályait, a szóbeli 

versenyrészek általános szabályait, a szabálytalanságok kezelését, a versenyzők 

teljesítményének értékelést, 

A döntő helyezettjeinek nevét (évfolyamát), iskolájuk nevét (székhelyét) és a felkészítő tanárok 

nevét, a döntő fordulók lebonyolítása és az eredmények közlése után – legkésőbb június 15-ig 

– az Oktatási Hivatal a honlapján közzéteszi. 

 

4.3.Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott versenyek 

- szakmailag és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek,  

- csak szakmailag támogatott tanulmányi versenyek. 

 

 

 

5. Összegzés a jelenlegi helyzetről 

1. Biztosított a tanulmányi versenyek sokszínűsége. 

2. Meghirdetői között egyaránt megtalálhatóak: minisztériumok, intézményeket fenntartó 

egyházak, civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások. 

3. A meghirdetett versenyeken - ha különböző szinten is – biztosítottak a szakmai 

feltételek. 

4. Az egyes versenyek helyszínein a kísérő pedagógusok, szülők várakozásának 

feltételeit nem minden esetben biztosítják.  

http://www.tehetseg.hu/tanulmanyiversenyek
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5. Sikeresek a nagy hagyományokkal rendelkező versenyek. 

6. Gondot jelentenek a versenyek nevezési díjai, a versenyeken való részvétel, az utazás 

költségei, a pedagógus-kíséret kiadásai , valamint sok esetben a vidékről való 

felutazók szállás költségei. 

7. A versenyfelkészítő pedagógusok elismerése (anyagi és erkölcsi) is sok kívánnivalót 

hagy maga után.  

 

6. Javaslatok a továbbfejlesztéshez 

1. Továbbra is biztosítani kell a tanulmányi versenyek sokszínűségét. 

2. Közkinccsé kell tenni és bevezetni a MATEHETSZ által összeállított szakmai 

elvárásokat a tanulmányi versenyekkel kapcsolatban. 

3. A versenyek essenek át  szakmai akkreditáción. A szakmai akkreditációs 

megmérettetést minden versenyszervezőnek lehetővé kell tenni. Az akkreditációs 

eljárásban meg kell határozni a verseny megszervezéséhez szükséges személyi, 

szakmai, tárgyi és anyagi feltételeket. 

     4.A köznevelésért felelős minisztérium tartsa nyilván az országos szintű (akkreditáción 

         átesett) versenyeket és a versenyeken elért eredményeket. 

4. Biztosítani kell az iskolák részére a versenyek nevezési díját, a versenyeken való 

részvétel költségeit (utazás, kíséret, szállás, étkezés, pedagógus helyettesítése, stb.)   

5. A köznevelésért felelős minisztérium a tanév rendjében hirdesse meg az általa 

támogatott tanulmányi versenyeket, tartsa nyilván a versenyeken elért eredményeket, 

és biztosítsa a lebonyolításához szükséges valamennyi költséget. 

6. A „nagy múltú”, nagy hagyományokkal rendelkező versenyek szervezőivel több évre 

(pl.: 3-5 év) kössön megállapodást (költségek biztosítása) a  köznevelésért felelős 

minisztérium.  

7. A versenyszervezők részére évenként szakmai fórum szervezése szükséges, ahol 

tisztázni kell a szakmai elvárásokat és a versenyrendszer tehetségsegítésben betöltött 

szerepének további lehetőségeit, módszereit. 

8. A köznevelésért felelős minisztériumnak hosszútávon kiszámítható feltételeket kell 

teremteni valamennyi felmenő rendszerű tanulmányi verseny megszervezéséhez. 

     9.Egyértelműen kellene rögzítenie a köznevelésért felelős minisztériumnak, melyek azok a 

         versenyek, amelyek pontszerző versenyek.  

 

 

Debrecen, 2016. március 19.  

                                                                                         A Választmány nevében: 

  

                                                                                              Sarka Ferenc s.k.                                                                    

                                                                                                   a MTT alelnöke  

                      

 

                  


