
Emlékeztető 
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 

2013.09.26-án (csütörtök) de 11:00 és 12.30 közötti üléséről, 

a Griff Hotel épületében 

(1119 Budapest, 1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) 

 

 

 

Az ülésen jelen voltak: 

Alabert Zsuzsanna, Alföldi István, Antos László, Bajor Péter, Bajzák Erzsébet Eszter nővér, Balogh 

László, Cseke Mónika Zsófia, De Negri Ibolya, Gyarmathy Éva, Hambuch Mátyás,  Havasréti Béláné, 

Havass Miklós,  Hollósi-Simon Judit, Mező Ferenc, Nagy Jenőné, Oláh Vera, Pakucs János, Papp 

Lászlóné, Pék László, Radosné Lengyel Anna, Rajnai Gábor, Szendrő Péter, Szűcs Imre Lóránt, Vida János 

Lászlófy Pál István az RMPSz képviseletében, Nemecskó István Kiss Géza (Magyar Matematikai 

Tehetségsegítő Tanács) képviseletében, Szendrő Péter Cziráki Szabina (OTDT) képviseletében, Cseke 

Mónika Zsófia a Betlen Gábor Alapítvány képviseletében, Vida János a VMPE képviseletében,  

 

Az ülésen részt vesznek továbbá: Fodor Erika, Fuszek Csilla, Mentler Mariann, Kormos Dénes, Bucsi 

Szabó Zsolt, Munkácsy Zsuzsa, Szilágyi Zsuzsanna, meghívottak. 

 

 

Napirend előtti felszólalás (Bajor Péter) 

 

Kéri, hogy napirend előtt mindenki röviden mutatkozzon be. A jelenlévők nevüket és szervezeti tagságukat 

ismertetve körbe adják a szót.  

 

 

 

1. A napirend elfogadása, jegyzőkönyvvezető, hitelesítő megválasztása (Bajor Péter) 

 

Bajor Péter a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ügyvezető elnöke köszöntötte a megjelenteket, és 

megkérdezte, egyetértenek-e azzal, hogy ő legyen az ülés levezető elnöke. Ezt a tagság egyhangúlag 

elfogadta. 

 

A levezető elnök ezután bejelentette, hogy a Tanács tagjai határozatképes létszámban megjelentek.  

Az emlékeztető megfogalmazására felkérte Munkácsy Zsuzsát, annak hitelesítésére Rajnai Gábor, akiket a 

Tanács egyhangúlag megerősített. 

 

 

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a napirendet (11/2013. Tanácsi határozat).  

 

 

2. A 2013. májusi ülés emlékeztetőjének elfogadása (Bajor Péter) 

 

 

A levezető elnök ezután kérte a Tanács tagjait, hogy véleményezzék az előző, 2013. május 16-i ülés 

korábban írásban kiküldött emlékeztetőjét, és ha egyetértenek a tartalmával, fogadják el.  

 

A Tanács az emlékeztetőt egyhangúlag elfogadta (12/2013. sz. Tanácsi határozat). Az elfogadott 

emlékeztető a www.tehetsegpont.hu honlapon megjelenik. 

 

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 

http://www.tehetsegpont.hu/
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Bajor Péter tájékoztatja a Tanácsot arról, hogy a korábbi ülés emlékeztetőjében rögzített észrevételek 

alapján az SZMSZ véglegesített szövegét a Tanácsnak megküldte. Kéri a Tanács tagjait, hogy tegyék meg 

észrevételeiket.  

 Alföldi István betűhiba-pontosítást javasol: III.3. pontban magkapott helyett megkapott.  

 

Bajor Péter kéri a Tanácsot, hogy az SZMSZ-t az e-mailes szavazással kapcsolatos betoldással és a 

betűhiba javításával együtt fogadja el. A Tanács az SZMSZ-t egyhangúlag elfogadta. (13/2013. sz. Tanácsi 

határozat) 

 

 

4. Vetített képes beszámoló a Tehetséghidak Program kiemelt projektről és az OFI-EMET 

pályázatok munkájáról (Bajor Péter). Beszámoló a Budapesti Európai Tehetségközpont 

működéséről (Fuszek Csilla) Beszámoló az elnökség üléseiről. 

 

Bajor Péter diavetítéssel egybekötött szóbeli kiegészítést fűz írásban benyújtott beszámolójához a 

Tehetséghidakról Programról és a MATEHETSZ további projektjeiről. 

 

 

Bajor Péter megkérdezi a Tanácsot, van-e kérdésük, kiegészítésük a beszámolóhoz.  

 

Szendrő Péter a felsőoktatási tehetséggondozás fontosságát hangsúlyozva szól a XXXI. OTDK-ról. 

Bejelenti, hogy 2013. november 18-án az MTA Díszetrmében kerül sor Aranyérmek átadására 50 fiatalnak 

és 50 Mestertanárnak. Emlékeztet, hogy a felsőoktatás finanszírozásának 10%-a az OTDK-n való 

sikerességgel függ össze. Kiemeli, hogy az OTDK-n a határon túli résztvevők száma több mint 300 diák és 

pedagógus volt, akik 100 dolgozattal vettek részt a versengésben. Bejelenti, hogy a soron következő  

XXXII. OTDK fizika-matematika szekciója Kolozsváron lesz Babes-Bolyai Tudományegyetemen, Soós 

Anna rektorhelyettes irányításával. Tájékoztat arról is, hogy a Magyar Rektori Konferencia Nagyváradon 

tartja soron következő ülését. Kéri az NTT határon túli tagjait, hogy ösztönözzék a határon túli felsőoktatás 

bekapcsolódását az OTDK-ba.  

 

Pakucs János fölveti, hogy a BME mellett működő Pro Progressio Alapítvány nem tagja a Tanácsnak. 

1500-1600 ösztöndíjat ad egyetemistáknak és pályakezdő fiataloknak évi 400-500 millió FT értékben. Öt 

éve kezdeményezte a középiskolai ternészettudományos oktatók díjazását is, ez évi 10-15 pedagógust érint. 

Bár maga az Alapítvány nem lehet tagja a Tanácsnak, mert nem felel meg a tagsági kritériumnak, mégis 

fontos, hogy munkájáról a Tanács tagjai tudjanak. 

 

Bajor Péter javasolja, hogy vizsgálja meg a Tanács a Pro Progresszió Alapítvány tagságának lehetőségét. 

Mező Ferenc javasolja, hogy a Tanács vegye föl a kapcsolatot a Tempus Közalapítvánnyal is. 

Szendrő Péter további jelentős forrásokra hívja föl a Tanács tagjainak a figyelmét: Bethlen Gábor Alap, 

Nemzeti Tehetség Program, Nemzeti Kiválóság Program, Campus Hungary, Sapientia Alapítvány 

 

Bajor Péter tájékoztat arról, hogy a Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatai alapján a miniszter 

(EMMI) dönt a Nemzeti Tehetség Programban rendelkezésre álló keretek fölhasználásáról.  

 

Kormos Dénes tájékoztat az 1% felajánlásokról. 349.637 felajánló, közel 1,4 milliárd Ft-ot ajánlott fel a 

Nemzeti Tehetség Program javára. Jelzi egyúttal, hogy a munkaerőpiaci alap képzési alaprészének 3%-a 

ettől az évtől már nem lesz forrása a Nemzeti Tehetség Alapnak. Vagyis a források szűkülnek, de fontos, 

hogy a befolyt összeg 10%-át határon túli programokra kell fordítani.  

 

Bajor Péter bejelenti, hogy Fuszek Csilla nincs jelen, ezért nem tud kiegészítést fűzni írásban benyújtott 

beszámolójához. Egyúttal javasolja, hogy a Tanács kérje föl Fuszek Csillát, hogy a következő ülésen 

tartson szóban is összefoglaló beszámolót az Budapesti Európai Tehetségközpont megvalósult 

projektjeiről. 
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Bajor Péter beszámol az elnökségi ülésen történtekről, illetve fölkéri Havass Miklós alelnököt 

kiegészítései megtételére. 

 

Havass Miklós indokolja a Tehetségnagykövet-választó Tanács működési szabályzatának módosítását. 

Bajor Péter kéri a Tanácsot, hogy vegye tudomásul a módosítást, erről szavazni nem szükséges. A Tagok 

tudomásul vették a módosítást. 

 

Bajor Péter tájékoztat arról, hogy az elnökség javasolta egy szakmai konferencia-sorozat indítását, 

melynek első alkalma 2013. október 19-én lesz Budapesten. Egyúttal meghívja a Tanács tagjait a 

konferenciára. (A meghívót kiosztják.) 

 

Havass Miklós jelzi, hogy igény esetén a konferencia vándorgyűléssé alakul, a következő alkalommal 

Pécsen rendezik meg.  

 

Gyarmathy Éva jelzi, hogy a szakmai konferencián a szakemberek széles köre kap megszólalási 

lehetőséget. Kiemeli a Tehetséghidak Program nyári táborainak és műhelymunkáinak sikerességét. 

Kérdezi, hogy ki a 8. alprojekt szakmai vezetője. Kifogásolja az ehhez a témához kapcsolódó, a tehetseg.hu 

honlapon megjelent szakértői interjút. 

 

Bajor Péter tájékoztat arról, hogy a projekt egészének van szakmai vezetője, az alprojektek egyes 

feladataihoz esetenként kérnek fel szakértőket – a megvalósíthatósági tanulmányhoz igazodva –, így a 8. 

alprojektben egy-egy programelemhez felkérték pl. Bagdy Emőkét, Surányi Zsuzsát, Füzi Virágot is.  

 

Munkácsy Zsuzsa jelzi, hogy a tehetseg.hu címlapja naponta-kétnaponta frissül, a honlapon számos 

további interjú is található. 

 

Rajnai Gábor arra hívja föl a figyelmet, hogy a Tanács plénuma elé stratégiai jelentőségű kérdések 

tartoznak, a munkabizottságok tevékenységének fölélénkítése szolgálja a részletkérdések megvitatását. 

Kéri, hogy akit a téma érdekel, csatlakozzon a Hálózati Munkabizottsághoz. 

 

Mentler Mariann üdvözli Rajnai Gábor hozzászólását, szorgalmazza a munkabizottságok fölélesztését.  

 

Bajor Péter tájékoztat arról, hogy az elnök feladata a munkabizottsági elnökök fölkérése. Ez még 

folyamatban van, illetve az újjászervezett tagság is csak néhány munkabizottság esetében állt össze.  

 

Gyarmathy Éva jelzi, ő azért nem lépett még előre, mert nem világos a munkabizottság funkciója. 

 

Mező Ferenc fölveti, át kellene gondolni, célszerű-e, ha a munkabizottságok között nincs átfedés. 

 

Bajor Péter jelzi, hogy az eddigi megbeszélések alapján az operativitást az szolgálja, ha ki-ki csak egy 

munkabizottságban dolgozik.  

 

Balogh László jelzi, hogy a különféle bizottságok együttes ülése is lehetséges, valamint be lehet vonni 

„meghívott” tagokat is az állandó tagok mellett.  

 

Nyerkiné Alabert Zsuzsanna kéri, kerüljön be a jegyzőkönyvbe, hogy a Tehetséghidak Projektiroda 

menedzsmentje és munkatársai nagyon sok és jó munkát végeznek, köszönetet érdemelnek.  

 

Nagy Jenőné csatlakozik a dicsérethez 

 

Fodor Erika a Bonis Bona díjazottak bemutatását, tapasztalataiknak átadását szorgalmazza. 

 

Nagy Jenőné jelzi, hogy vannak ilyen jellegű tapasztalatátadó programok, alkalmak, és valóban érdemes 

ezeket ösztönözni. 
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Bajor Péter szavazásra teszi föl a beszámolók elfogadását azzal, hogy Fuszek Csilla szóbeli kiegészítésére 

a következő alkalommal kerül sor.  

 

Bajor Péter és Fuszek Csilla (írásos) beszámolóját a Tanács egyhangúlag elfogadta (14/2013. sz. Tanácsi 

határozat) 

 

5. Hozzászólások Talentum Program koncepciójához – az őszi elvonulás tartalmi szerkezete 

érdekében 

 

Alföldi István jelzi, hogy az anyagból nem tűnik ki az NTT és a MATEHETSZ szerepe. 

 

Gyarmathy Éva tíz pontba foglalta össze észrevételeit, ezt írásban megküldi a Tanács számára. 

Legfontosabb témajavaslatai: mérés helye a tehetségek azonosításában, átütő tehetségek számára készülő 

programok. 

 

Havass Miklós kifejti: a novemberi elvonuláson lesz helye a részletes megbeszélésnek ezt azonban elő 

kellene készíteni. Javasolja a Tanácsnak, hogy mindenki küldjön be írásban olyan témákat, amelyeket 

feltétlenül bele szeretne venni a Talentum programba, és melyek azok, amelyeket nem szeretne beletenni.  

 

Bucsi Szabó Zsolt javasolja, hogy a tervezés vonatkozzon alprojektekre és fő eseménytípusokra.  

 

Havass Miklós kérdezi a Tanácsot, egyetért-e azzal, hogy a Talentum Program tervezetével kapcsolatos 

javaslataikat a tagok írásban juttassák el a Tanács titkárának október végéig. A javaslatot a Tanács 

egyhangúlag elfogadta. 

 

6. Egyebek  

 

Havass Miklós tájékoztatja a Tanácsot arról, hogy az Etikai Bizottság anyaga kikerült a honlapra 

 

Szilágyi Zsuzsanna tájékoztat arról, hogy a tagok hamarosan levelet kapnak A Tehetségek Szolgálatáért 

Díjra való jelöléssel kapcsolatban. 

 

Nyerkiné Alabert Zsuzsa meghívja a Tanács tagjait a TERMOSZ Természettudományos Szakkiállításra. 

Kellő számú jelentkező esetén a nagyvárosokból buszokat tudnak indítani a kiállításra.  

 

 

A Tagok megegyeztek, hogy a Tanács következő ülését 2014. február 13. 11 órakor tartják. 

 

Budapest, 2013. szeptember 26. 

 

 

 

 

 

 

Bajor Péter         Munkácsy Zsuzsa 

levezető elnök        emlékeztető lejegyzője 

    

 

 

 

 

Rajnai Gábor 

emlékeztető hitelesítője 


