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Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Tehetség Program keretében kialakított TehetségKapu portál az idei 
tanévtől újabb szolgáltatásokat nyújt a tehetségazonosítással, tehetségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, 
pedagógusok, valamint az érdeklődő gyermekek, tanulók részére. 

A megújult profillal jelentkező TehetségKapu (www.tehetsegkapu.hu) legújabb szolgáltatása, az országos, 
megyei, városi és akár online versenyekről, tanulmányi versenyekről való tájékoztatás. A portál lehetőséget 

nyújt a feltöltött versenyek közt való böngészésre, célzott keresésre, a versenyleírások megtekintésére, 
tájékozódásra. Néhány verseny és tehetséggondozó program már az oldal nyitólapján megtekinthető az aktuális 
események között, míg a portálra feltöltött valamennyi esemény – verseny és program – 
az Események menüpontban érhető el. 

A meghirdetett versenyeket az Események / Versenyek menüpontban tekinthetik meg, a részletes kereső 
segítségével tetszés szerint szűkíthetik az események listáját. Kiemelt lehetőség, hogy a rendszerbe történő 
regisztrációt és belépést követően Önök, vagyis a köznevelési intézmények is feltölthetnek 
versenyeket, melyek az Oktatási Hivatal illetékes Pedagógiai Oktatási Központjainak (POK) jóváhagyását 

követően felkerülnek a meghirdetett versenyek közé. A versenymeghirdetés feltételeiről – például, hogy a 
versenyeknek legalább települési szintűnek, vagyis nem kizárólag az adott intézmény diákjait fogadó 
eseménynek kell lennie – az illetékes POK-nál tájékozódhat. Felhívom szíves figyelmét, hogy a TehetségKapu 
a versenyekről, programokról való tájékozódást, tájékoztatást, az információk szélesebb körben történő 
megismertetését támogatja, az eseményekre azonban nem a felületen, hanem az egyes események 
leírásában szereplő módokon kell jelentkezni, illetve az események lebonyolítása sem kapcsolódik a 
rendszerhez. 

Amennyiben az Önök intézménye még nem regisztrált a TehetségKapuba, úgy az intézményi regisztráció 
a www.tehetsegkapu.hu portálon, az oldal jobb felső sarkában található Regisztráció menüpontban végezhető el 

a köznevelési intézmény KIR-ben szereplő intézményvezetői e-mail címének és egy szabadon választott jelszó 
megadásával. A Regisztrálok gombra kattintva a rendszer ellenőrzi, hogy az e-mail cím szerepel-e a KIR 
intézménytörzsi nyilvántartásában, és amennyiben igen, üzenetet küld a megadott e-mail címre. A regisztráció 
megerősítéséhez és sikeres befejezéséhez az intézményvezetői e-mail címre küldött üzenetben szereplő 
aktivációs linkre kell kattintani. Amennyiben az Önök intézménye korábban már regisztrált a TehetségKapuba, de 
intézményük KIR-ben szereplő intézményvezetői e-mail címe időközben megváltozott, úgy a rendszerbe az új e-
mail címmel és a korábban megadott jelszóval tudnak belépni. Amennyiben jelszavukra nem emlékeznek, új 
jelszó a bejelentkezési felületen, az Elfelejtettem a jelszavam gomb alkalmazásával igényelhető. 

A TehetségKapu portál a versenyeken és a tehetséggondozó programokon túl további lehetőségeket is nyújt az 
intézmények, pedagógusok, valamint a gyermekek, tanulók számára. Az intézményi bejelentkezést követően 
a Tehetségazonosítás menüpontban elérhető online kérdőívek és helyi eszközök a tehetségazonosítás területén 
nyújtanak támogatást. Az online kérdőíveket a rendszerben regisztrált tanulók részére lehet kiajánlani, akik a 
rendszerbe történő belépést követően tudják ezeket kitölteni. Vannak kérdőívek, melyeket az intézmény, illetve 
pedagógus is kitölthet az egyes tanulókra vonatkozóan. A kérdőívek eredményeit a tanulók tehetségprofiljukban 
megtekinthetik. A helyi eszközök a rendszerből letölthető, a tanulókkal papír alapon kitöltethető kérdőívek, 
amelyek használatához ily módon tehát nincs szükség tanulói regisztrációra. 

Az online tehetségazonosító és tehetségfejlesztő játékok továbbra is elérhetők az Online tréning menüpontban. 
Az online tréningen, játékokon elért eredményeiket a rendszerbe regisztrált tanulók Profil oldalukon 
megtekinthetik, azokat saját döntésük alapján megoszthatják intézményükkel és pedagógusaikkal. A tanulói 
regisztráció a www.tehetsegkapu.hu oldal jobb felső sarkában található Regisztráció menüpontban végezhető el 
egy élő e-mail cím és egy tetszőlegesen választott jelszó megadásával. A megadott e-mail címre érkező 
regisztrációs linkre kell kattintani a regisztráció megerősítéséhez és sikeres befejezéséhez. 

Kérjük, támogassák a TehetségKapu által nyújtott fenti szolgáltatások megismerésében a tanulókat és 
szüleiket. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdésük merülne fel, az illetékes Pedagógiai Oktatási 
Központ munkatársaitól, illetve a tehetsegkapu@oh.gov.hu e-mail címen kérhetnek tájékoztatást. 

Együttműködését köszönöm. 

Budapest, 2017. november 13. 
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