
Emlékeztető 
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 

2014.02.13-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, Cziráki Szabina, Gyarmathy Éva, Havasréti Béláné, Kiss Géza, Kormányos 

Róbert, Mező Ferenc, Oláh Vera, Orosz Ildikó, Pais Ella Regina, Pakucs János, Papp Lászlóné, Rajnai 

Gábor, Szendrő Péter, Szőke Judit, Szűcs Imre Lóránt, Váradi Natália, Veres Pál 

Pölcz Ádám, a Bolyai Műhely Alapítvány, Szalay Zsófia a Kutató Diákok Szövetsége, Bereczki Kinga a 

Kutató Diákokért Alapítvány, Bajzák Erzsébet, Eszter nővér, a Magyarországi Evangélikus Egyház, Papp 

Lászlóné az Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete, Hanesz Angelika a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége és a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács, Burus-Siklódi Botond az RMPSz, Fuszek 

Csilla a Magyarországi Református Egyház Tehetséggondozó Alapítványa, Cseke Mónika Zsófia a Betlen 

Gábor Alapítvány, Kormányos Róbert a VMPE képviseletében.  

 

Az ülésen részt vesznek továbbá: Fodor Erika, Mentler Mariann, Munkácsy Zsuzsanna, Nagy Levente, 

Kormos Dénes, Pesti-Sári Csilla, Bucsi Szabó Zsolt, Munkácsy Zsuzsa, Szilágyi Zsuzsanna, meghívottak. 

 

 

 

 

1. A napirend elfogadása, jegyzőkönyvvezető, hitelesítő megválasztása 

 

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. 

 

Tájékoztat arról, hogy a belépéskor kék és sárga kártyákat osztottak szét. Minden szavazati joggal 

rendelkező tag kapott kártyát, az NTT ülésén a kék kártyát kell szavazásra használni, a sárga kártya a 

MATEHETSZ közgyűlésén lesz használatos. 

 

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 (1/2014. Tanácsi határozat).  

 

 

2. A 2013. szeptemberi ülés emlékeztetőjének elfogadása 

 

 

A levezető elnök ezután kérte a Tanács tagjait, hogy véleményezzék az előző, 2013. szeptember 26-i ülés 

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

 

A Tanács az emlékeztetőt egyhangúlag elfogadta (2/2014. sz. Tanácsi határozat). Az elfogadott 

emlékeztető a www.tehetsegpont.hu honlapon megjelenik. 

 

 

http://www.tehetsegpont.hu/
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3. Beszámolók a Tehetséghidak Program kiemelt projektről és a további feladatokról (Bajor 

Péter). Beszámoló a Budapesti Európai Tehetségközpont működéséről (Fuszek Csilla) 

 

 

Bajor Péter szóbeli kiegészítést fűz az előzőleg elektronikusan kiküldött beszámolóhoz, illetve fölhívja a 

figyelmet az ülésen papíron is kiosztott összegző dokumentumokra. 

 

Kiemeli, hogy az NTT képviseletében a MATEHETSZ a 2013-as év során két hullámban vett részt a 

Nemzeti Tehetség Program pályázataiban, a Tehetséghidak Program kiemelt uniós projekt megvalósítása 

mellett. Jelenleg is öt hazai (NTP, OFI-EMET) pályázat van megvalósítás alatt, bár szerződéskötésekre 

még nem került sor. Bemutatja a tanári elismerésére szolgáló Bonis Bona díj pályázati rendszerét. Fölhívja 

a figyelmet arra, hogy az idei két kiírás a tavalyihoz képest jelentősen kevesebb díjazott kitüntetését teszi 

lehetővé. A két kiírás közül az egyik „nyílt” szabadon pályázható, a másik „zárt”, az OKTV felkészítésben 

eredményesen szereplő pedagógusok elismerését célozza. Újdonság, hogy az életműdíjra csak az NTT 

tagszervezetei és meghívottai (így az EMMI is) tehetnek javaslatot 2014. február 27-ig. A díjak átadására 

2014. március 25-én kerül sor, melyre az NTT tagjai meghívást kapnak. Balog Zoltán miniszter úr jelezte 

részvételi szándékát. 

 

Szendrő Péter tájékoztatja a tagokat arról, hogy a Bonis Bona díj nem azonos A tehetségek szolgálatáért 

díjjal, melyre eddig 8 jelölés érkezett, ennek az átadása 2014. március 22-én lesz. Fölhívja a figyelmet arra, 

hogy a két díjra való jelölés nem zárja ki egymást.  

 

Bajor Péter a díjakkal kapcsolatban kiegészítést tesz: 2013 során intézményi elismerésben részesültek azok 

a Tehetségpont-munkatársak is, akik a tehetséghálózat működtetésben, az akkreditáció folyamatában láttak 

el fontos feladatokat.  

 

Bajor Péter tájékoztatja a Tanácsot az alábbiakról: 

 a tehetseg.hu honlapon internetes ügyfélszolgálatot indítottunk, ahol kérdéseket tehetnek föl 

gyerekek és szülők is tehetségsegítéssel kapcsolatosan (felelős: Győryné Csomó Ildikó) 

 2014. március 25. és április 25. között „A tehetség hónapja” programsorozatát hirdetjük meg a 

Tehetséghidak Program részeként.  

 2014-ben is meghirdettük a Felfedezettjeink pályázatot, 250 jelölés érkezett, 20 diákot fogunk tudni 

díjazni (ez a 2013-as évhez képest csökkenés, tavaly az Aegon támogatása biztosított 

lehetőségeket.) 

 MATEHETSZ-et mint felnőttképzési intézményt ellenőrizte a Munkaügyi Hivatal, minden rendben 

talált 

 Egyeztető bizottság alakult az EMMI képviselőinek részvételével a Talentum Program érdekében. 

Bajor Péter jelzi, hogy az NTT munkabizottságaira számít, amennyiben egy megvalósíthatósági 

tanulmány kidolgozására kapunk felkérést. 

 ülésezett az NTT Etikai Bizottsága és elfogadta A tehetséggondozás etikai szempontjai c. anyagot. 

Az Etikai Bizottság javaslata, hogy ez az anyag kapjon szélesebb nyilvánosságot a Tehetségpontok 

körében illetve a szaksajtóban. 

 EFOP 2014-2020 tervezési folyamata során az NTT elnöksége nevében írásos véleményt küldtünk 

az operatív program társadalmi vitája keretében. 

 Személyes meghívásokat kaptunk az EFOP-nak egy ex ante interjújára, melyen részt vettünk 

(Bajor Péter, Kormos Dénes) 

 Az Educatio szervezésében a pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos szakmai 

műhelybeszélgetésen vettünk részt (Polonkai Mária, Bajor Péter) 

 Az Elnökség megkezdte a MATEHETSZ középtávú stratégiájának kidolgozását. A munka 

eredményeként születő anyag 2014 szeptemberére kerül olyan állapotba, hogy a tagszervezetek 

véleményezhessék. 

 Csermely Péter Oxfordba utazott, hogy a Templeton Jótékonysági Alapítvánnyal előkészítő 

tárgyalásokat folytasson egy kiemelkedő tehetségeket célzó projekt érdekében. 

 Csodabogár címmel a tehetséggondozással kapcsolatos magazinműsort indított a Duna Televízió. 
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Fuszek Csilla kiemeli az Európai Tehetségközpont egyik legnagyobb eredményét: a központ kidolgozta az 

Európai Tehetséghálózat csomópontjainak kritériumrendszerét, melyet az ECHA elfogadott. Az Európai 

Tehetségtérképen 27 ország 150 tevékenysége van fönt. A 2014. májusi nemzetközi konferencia szervezése 

jól halad. 

 

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

 

Rajnai Gábor fölhívja a figyelmet, hogy a projektek közötti időszakban nem megoldott az állandó 

feladatok ellátásának finanszírozása. Tájékoztat arról, hogy a hálózatfejlesztési munkabizottság két 

alkalommal is ülésezett annak érdekében, hogy újragondolja a Tehetségpont regisztráció és akkreditáció 

kritériumait és folyamatait. Jelzi, hogy az ülések nyitottak a Tanács tagjai számára. 

 

Gyarmathy Éva jelzi, hogy cikket jelentetett meg a Tehetségpontokról, mely kritikai megállapításokat 

tartalmaz a hálózat működésével kapcsolatban. Szükségesnek látja, hogy a Talentum Program terveiről a 

Tanács tartson megbeszélést. Javasolja, hogy az NTT munkabizottságai képviseltessék magukat egymás 

ülésein, vezessen be a Tanács hálózatos működésmódot a saját köreiben is.  

 

Mentler Mariann fölveti, hogy az NTP pályázati forrásai támogassák az átmeneti időszakban a 

MATEHETSZ működését.  

 

Bajor Péter és Fuszek Csilla (írásos) beszámolóját a Tanács egyhangúlag elfogadta (3/2014. sz. Tanácsi 

határozat) 

 

4. SZMSZ módosítása 

 

Bajor Péter kifejti, hogy a projektek száma, volumene és a munkaszervezet mérete szükségessé teszi az 

NTT és a MATEHETSZ működésének, szervezeti struktúrájának és az ezeket leíró alapdokumentumoknak 

az áttekintését, újragondolását. Ezt indokolja a civil törvény márciusban esedékes újabb módosítása is. 

Ezért azt javasolja, hogy a mai ülésen a Tanács úgy módosítsa az alapdokumentumokat, hogy azokban a 

„legfeljebb három évre megválasztja” kikötés szerepeljen. Ezáltal lehetővé válik, hogy az éves beszámoló 

elfogadásával együtt a következő ülésen és közgyűlésen ismételten választásra kerüljön sor. Ezzel az NTT 

és a MATEHETSZ alapdokumentumai szinkronba hozhatók. 

 

Bajor Péter kéri a Tanácsot, hogy az NTT SZMSZ-t az írásban benyújtott módosítási javaslathoz képest 

mindössze egy változtatással javasolja elfogadni: „legfeljebb három évre”. (4/2014. sz. Tanácsi határozat) 

 

Bajor Péter javasolja, hogy két új tagot vegyen fel az NTT a sorába, mert tevékenységük maximálisan 

illeszkedik a Tanács szervezeteinek tevékenységei közé, és felvételükkel jelentősen gazdagodik a Tanács 

munkája: a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségét és a TDK-ért Közhasznú Alapítványt az 

NTT tagjai sorába választotta. (5/2014. sz. Tanácsi határozat) 

 

 

5. Tisztújítás (az NTT elnökségének tagjai)  

 

 

Bajor Péter tájékoztat arról, hogy az NTT elnököt és ügyvezető elnököt választ. Az NTT alelnökei a 

MATEHETSZ elnökségi tagjai, róluk a MATEHETSZ közgyűlése szavaz. A Tanács legfeljebb három évre 

választhatja meg a tisztségviselőit. A beterjesztett jelöltek vállalják a jelölést erre az időszakra. 

 

Bajor Péter a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak javasolja Alföldi Istvánt, Nyerkiné Alabert Zsuzsannát 

és Havasréti Bélánét. Kéri a Tanácsot, hogy a Szavatszámláló Bizottság tagjairól a Tanács kézfeltartással 

szavazzon. A Tanács a javaslatot egyhangúlag támogatta. (6/2014. sz. Tanácsi határozat) 
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Nyerkiné Alabert Zsuzsanna mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét. 

35 érvényes szavazat érkezett. A Tanács elnökévé 35 igen szavazattal Csermely Pétert, ügyvezető elnökévé 

32 igen szavazattal 2 nem és 1 tartózkodás mellett Bajor Pétert választotta meg a Tanács. Az ügyvezető 

elnöki tisztségre 2 szavazatot kapott Havass Miklós (7/2014. sz. Tanácsi határozat). 

 
 

6. Egyebek  

 

Szendrő Péter a működés problémáira világít rá. Az NTT mint fórum és a MATEHETSZ mint operatív 

szervezet együttes működése ebben a formában nem tartható, hiába közösek a célok. Paradigmaváltásra 

van szükség, profi szervezetet kell létrehozni, különben „föl fogunk őrlődni”. Nem csak 

projektmenedzsmentre, hanem egyesületi menedzsmentre is szükség van. 

 

Bajor Péter bejelenti, hogy az alapdokumentumok módosítását előkészítő vezetőségi 

(elnökség+MATEHETSZ FB+Etikai Bizottság vezetője) megbeszélésekre két alkalommal, 2014. március 

6. és 2014. április 3. kerül sor, ezekre az alkalmakra várják a Tagság javaslatait.  

 

A Tagok megegyeztek, hogy a Tanács következő ülését 2014. április 24-én tartják. 

 

Budapest, 2014. február 13. 

 

 

 

 

 

 

Bajor Péter         Munkácsy Zsuzsa 

levezető elnök        emlékeztető lejegyzője 

    

 

 

 

 

 

Rajnai Gábor 

emlékeztető hitelesítője 


