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A pályázat kiírója:  Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Alapítványa. 
A pályázat neve:  „Tehetségturbó” meghívásos pályázat. 
A pályázat célja:  Azoknak a pedagógusoknak a támogatása és elismerése, akik több éve 

eredményesen szervezik iskolájukban a Tudásbajnokság (illetve elődje, a 
Bendegúz) tantárgyi tanulmányi versenyt. 

A pályázók köre:  A pályázat meghívásos. A pályázat kiírója névre szólóan hívja meg a 
pályázaton való részvételre azokat a szervező pedagógusokat, akik a pályázat 
kiírásának évétől (2019) számított 5 tanévben érvényesen neveztek legalább 
50 diákot a Tudásbajnokság illetve a Bendegúz tantárgyi tanulmányi 
versenyére. 

A pályázat kategóriái:  A pályázaton különböző kategóriákban szerezhető indulási jog. Egy pályázó 
egy kategóriában indulhat. A kategóriákat, melyek azonosak a versenyen 
elérhető pedagógusi tiszteletbeli „rangokkal”, a legutóbbi 5 versenyidőszak 
alatt benevezett tantárgyak száma alapján állapítottuk meg.  

A pályázat témája:  Versenyszervezés, elköteleződés és motiváció építése a Tudásbajnokság  
   tantárgyi versenye iránt. 
Pályázati feltételek: A pályázaton való részvétel alapfeltétele, hogy a pályázó a hiánytalanul 

kitöltött, az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázati 
adatlapot határidőre beküldje.  
Pályázatuk benyújtásával a pályázók elfogadják, hogy pályázatukat a 
Tudásbajnokság szervezői hasznosíthassák a versenyszervezés során.  
A fődíjak nyertesei vállalják, hogy a versenyszervezők felkérésére 
versenyszervezői tapasztalataikról interjút adnak, melyet a versenyszervezők 
szabadon felhasználhatnak a versennyel kapcsolatos kommunikációban.  

 A pályázat benyújtható e-mailen, a palyazat@tudasbajnoksag.hu címem, 
vagy postán a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Alapítványa, 6701 
Szeged, Pf. 784 címre. Kérjük, a borítékra írják rá: „Tehetségturbó”. 

A pályázat értékelése:   A pályázat fődíjainak nyertesei sorsolással kerülnek kiválasztásra.  
A sorsoláson minden pályázó a vizsgált időszakban általa benevezett 
tantárgyak számának arányában vesz rész. Magas tantárgyi szám nagyobb 
nyerési esélyt jelent.   

A pályázat díjazása: Fődíjként a pályázók kategóriánként tehetségtámogató díjban részesülnek.  
A tehetségtámogatási díj adómentes. Kifizetésére a nyertesekkel kötött 

alapítvány szerződés alapján kerül sor havi részletekben.   

 

 
A pályázat fontos időpontjai 

A kitöltött pályázati adatlap beküldési határideje 2019. december 6. 

A pályázat értékelésének időpontja 2019. december 18. 

A nyertesek értesítése és közzététele a Tudásbajnokság honlapján 2019. december 20. 
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Pályázati kategóriák, 

és a kategóriánkénti FŐDÍJAK 

 

Kategóriák* 
(rangok) 

Kategóriák (rangok) 
alsó határa 

(legutóbbi 5 évben 
nevezett tantárgyak 

száma, db) 

A pályázaton 
kategóriánként (rang 
szerint) elnyerhető 
FŐDÍJ/nyertes (Ft) 

Kategóriánként 
(rangonként) 

szerinti fődíjat 
nyerheti  

(fő) 

Hónapok száma 
(tehetségtámogatási 

díj részleteinek 
folyósítására) 

Vezető 50 80 000 6 2 

Prémium 100 150 000 3 3 

Super 200 250 000 2 4 

Prominens 350 350 000 1 5 

Mester 600 550 000 1 8 

 
*A kategóriák (rangok) meghatározása az utolsó 5 tanévben nevezett tantárgyak összdarabszáma 
alapján történt, beleértve az idei tanév nevezését is. 
 
Példa: Egy pedagógus érvényesen nevez 3 diákot: egyiküket matematika 4. o., a másikat Magyar 
nyelv 3. osztály és Környezet 1. osztály, a harmadikat pedig Matematika 2. osztály tárgyakból. Ez 
összesen 4 tantárgy nevezését jelenti.  
Érvényes nevezés az, melynek nevezési díja hozzánk beérkezett. 
 
A pályázati adatlap megtalálható a www.tudasbajnoksag.hu/palyazat oldalon.  
 
A Pályázati adatlap kitöltéséről és beküldéséről: 
Kérjük, hogy a pályázati adatlapot számítógépen töltsék ki, a kitöltött adatlapot szíveskedjenek 
kinyomtatni, a kinyomtatott adatlapot aláírni, majd beszkennelve csatolni a 
palyazat@tudasbajnoksag.hu e-mail címre (a tárgy mezőbe írják be: „Tehetségturbó” pályázat), vagy 
postán feladni a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Alapítványa, 6701 Szeged, Pf. 784 címre. 
A borítékra írják rá: „Tehetségturbó”. 
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