
 

 

 

Emlékeztető 

a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 

2012.05.16-án (szerda) de 11:30 és 12.30 közötti üléséről, 

a Számalk Zrt. Kemény János termében 

(1115. Budapest, Mérnök utca u 39.) 

 

 

 

 

Az ülésen jelen voltak: Alabert Zsuzsa, Alföldi István, Bajor Péter, Balogh László, De Negri 

Ibolya, Dvorácsek Ágoston, Fuszek Csilla, Gambár Katalin, Gyarmathy Éva, Havasréti Béláné, 

Kiss Géza, Mező Ferenc, Munia Zoltán, Nagy Jenőné, Oláh Vera, Papp Lászlóné, Radosné 

Lengyel Anna, Rajnai Gábor Somai József, Szendrő Péter, Szőke Judit, Váradi Natália, Veitné 

Molnár Anikó, Veres Pál, Vida János, Závodszky Péter, a Tanács tagjai,  

valamint Dobos Krisztina, Mentler Mariann, Polonkai Mária, Gaálné Bogdány Krisztina, Bucsi 

Szabó Zsolt, és Szilágyi Zsuzsanna meghívottak. 

 

 

 

1. Napirend elfogadása, bejelentések (Bajor Péter) 

 

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

külön üdvözölte Dobos Krisztinát, a Nemzeti Tehetség Programiroda vezetőjét, és Polonkai 

Máriát, az iroda szakmai vezető munkatársát, valamint bemutatta Gaálné Bogdány Krisztinát, aki 

Váradiné Nagy Erika kilépése után átvette a könyvelést, illetve Bucsi Szabó Zsoltot, aki a 

kontrolling feladatokat végzi a MATEHETSZ munkatársaként. Ezután Bajor Péter megkérdezte a 

tagságot, hogy egyetértenek-e azzal, hogy Csermely Péter elnök és Havass Miklós alelnök 

távollétében ő legyen az ülés levezető elnöke. Ezt a tagság egyhangúlag elfogadta. 

 

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

megjelentek: 25 tag. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét és az Amőba Alapítványt 

Somai József, a Nyilas Misi Egyesület képviselője képviseli, a Vajdasági Magyar Pedagógusok 

Egyesületét pedig Vida János, a Bólyai Farkas Alapítvány képviselője. 

Az emlékeztető megfogalmazására felkérte Szilágyi Zsuzsannát, annak hitelesítésére Rajnai 

Gábort, akiket a Tanács egyhangúlag megerősített. 

 

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a napirendet (14/2012. Tanácsi határozat). 

 

Napirend előtt Bajor Péter egy bemutatkozó kört javasolt, hogy a tagok jobban megismerjék 

egymást, mindenki bemutatkozott, és elmondta, hogy melyik szervezettől érkezett. Munia Zoltán, 

az Oboás Társaság és Veitné Molnár Anikó a Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítő Tanács 

képviselőjeként először vesz részt az ülésen. 
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2. Emlékeztető elfogadása (Bajor Péter) 

 

 

A levezető elnök ezután kérte a Tanács tagjait, hogy véleményezzék az előző, 2012. február 15-i 

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

A Tanács egyhangú döntéssel az emlékeztetőt elfogadta (15/2012. sz. Tanácsi határozat). Az 

elfogadott emlékeztető a www.tehetsegpont.hu honlapon megjelenik.  

 

 

3. Beszámolók a GÉNIUSZ Program lezárásáról, a Tehetséghidak Program 

előkészítéséről, a Nemzeti Tehetségpont munkájáról (Bajor Péter) 

 

 

Bajor Péter részletesen kifejtette a Nemzeti Tehetségpont tevékenységeit az ülésen átadott 

beszámoló alapján. Kiemelte, hogy a Géniusz Program lezárása, november óta a költségeket, 

személyi-szervezeti kölcsönökkel biztosítva az iroda munkáját. Legutóbbi információ szerint 

május végén a Wekerle Alapkezelő is aláírja az NTP által már aláírt szerződést, és június elején 

átutalásra kerülhet a 70 millió Forint, amelyből a két projekt között a Géniusz Program 

fenntarthatósága megoldható. A Tehetséghidak Projekt pályázati kiírása hamarosan megjelenik a 

az NFÜ honlapján. A kiírástól számítva egy hónap áll rendelkezésre a pályázat beadásához. Így a 

projekt szeptembertől indulhatna, és 24 hónap a megvalósításra rendelkezésre álló idő. A projekt 

előkészítő munkálatai folynak, szakmai munkacsoport által kidolgozásra került egy Szakmai 

Anyag, amelyet 195 civil pedagógus és szakmai szervezetnek magkapott véleményezésre. Eddig 

20 észrevétel érkezett. 

A jelenlévők a Szakmai Anyaghoz az alábbi hozzászólásokat tették:  

 

Rajnai Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a Géniusz Program által felhalmozott értékeket fönn 

kell tartani. A Tehetségpontok hálózatára kellene építeni a Tehetséghidak projektet, így valósul 

majd meg a valódi hídépítés. 

Szőke Judit jelezte, hogy a szakmai anyaghoz szeretne még írásos hozzáfűzéseket tenni a Polgár 

Alapítvány részéről. 

Szendrő Péter azt az igényét fejezte ki, hogy az elkészült szakmai anyagot a MATEHETSZ 

elnöksége lehetőleg teljes létszámban vitassa meg. 

Nagy Jenőné azt kérte, hogy legyenek észrevételek a hozzászólásokhoz. 

Bajor Péter válaszként elmondta, hogy még további javaslatok is beépíthetők az anyagba, ezeket 

még két hétig várják a munkatársak. Jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása és az 

ütemezés tervezése folyik. A tervezéskor alapvetően a Tehetségpontokra alapozzák a 

megvalósítást. Kiemelte azt is, hogy a Tehetséghidak Programban a MATEHETSZ részére kiutalt 

összeg látszólag igen jelentős, viszont ezt az összeget rendkívül sokféle tevékenységre kívánják 

fordítani: például táborok szervezése, műhelybeszélgetések, képzések, informatikai és 

ügyfélszolgálat fenntartása, akkreditáció, jó gyakorlat gyűjtés stb. A Nemzeti Tehetségsegítő 

Tanács tagszervezeteinek fontos tudni arról, hogy mire is használja a MATEHETSZ a pályázati 

támogatást, és minden fórumon érdemes megemlíteni az összegek mögött megvalósított 

feladatokat, eredményeket. Példaképpen a Becsületablakot is említhető a honlapon: a pályázati 

forrást átlátható, ellenőrizhető módon használták fel, ez továbbra is így történik majd. 

Szendrő Péter hangsúlyozta, hogy a Tehetségeknek közvetlenül kell juttatni a támogatás jelentős 

részét. 

http://www.tehetsegpont.hu/
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Bajor Péter egy példát mondott el, tavasszal a Felfedezettjeink pályázaton a díjazottak 200 ezer 

forintos pénzjutalomban, illetve 50 ezer Ft összeghatárig a tehetségük kibontakoztatásához 

szükséges tárgyjutalomban részesültek. A Tehetséghidak Program ösztöndíjat nem, viszont 

eszközöket, költségtérítést, valamint közvetlen pszichológiai, készségfejlesztő és 

személyiségtámogatást tud juttatni a fiatal tehetségeknek. 

 

Bajor Péter elmondta még a tagságnak, hogy beadásra került a Budapesti Európai 

Tehetségközpont pályázata is, amely most van elbírálás alatt. 

 

 

 

4. Tehetséghidak szakmai koncepció hozzászólások 

 

 

Bajor Péter elmondta, hogy a hozzászólásokat írásban sokan megtették, de még két héten át lehet 

újabb észrevételeket tenni. Ha elkészült a beérkezett hozzáfűzésekkel kiegészített 

megvalósíthatósági tanulmány, azt az elnökség tagjai és a tagszervezetek is megkapják. 

Az ülésen a koncepcióhoz – tekintettel a korábbi írásos hozzászólásokra – nem volt hozzászólás. 

 

 

5. Nemzeti Kiválóság Program (Szendrő Péter) 

 

 

Cziráki Szabina dunaújvárosi elfoglaltsága miatt a Nemzeti Kiválóság Programról Szendrő Péter 

tartotta meg az ismertetőt. A Nemzeti Kiválóság Program egy kormányzati kezdeményezés, egy 

összesen 6 milliárd forint (nettó 4,8 milliárd Forint) értékű ösztöndíj program kialakítására. 

A Program célja a kiváló kutatási tevékenységek ösztönzése. Az ösztöndíj feltétele kettős: 

egyrészt fel kell mutatni eddig teljesített kutatási eredményeket (ezek a tények), másrészt pedig 

vázolni kell egy kutatási tervet, amelyet az ösztöndíjjal kíván megvalósítani a pályázó (ezek az 

ígérvények). 

Az ösztöndíjra különböző kategóriák szerint lehet pályázni: 

Doktoranduszok: 150 ezer Ft/hó, 12 hónapon át 

Doktori jelöltek: 200 ezer Ft/hó 12 hónapon át 

Posztdoktori kutatás: 350 ezer Ft/12 hó 

Vezető kutatók: 700 ezer Ft/hó (ez a Lendület Programhoz hasonló) 

Külföldi tehetségek támogatása: 700 ezer Ft/hó 

Határon túliak támogatása 

 

Az ösztöndíjról a Magyari Zoltán Kuratórium dönt, ennek elnöke Vékás Lajos. 

 

A Programban körülbelül 400 egyetemista, 200 doktorandusz és 200 doktor jelölt érintett, a 

Wekerle Alapkezelő hirdeti meg a doktori és posztdoktori részt. Az OTDT kezdeményezése, hogy 

az OTDT konferenciák minősített (I-II-III.) helyezettjeinek féléves külföldi ösztöndíjra legyen 

lehetősége, illetve a határon túliaknak féléves magyarországi ösztöndíjra nyíljon lehetőség. 

Kiemelten közvetlenül a tehetségek támogatására fordítják a forrásokat. A Program a Magyar 

Televízióban is nyilvánosságot kap. Szendrő Péter felhívta a Tanács figyelmét, hogy a 

Tehetséghidak Projektnek is fő célkitűzése a tehetségek közvetlen támogatása. 

Szőke Judit kérdésére Szendrő Péter elmondta, hogy a program TÁMOP 4-es forrásból kerül 

megvalósításra. 
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Bajor Péter felhívta a figyelmet, hogy a Nemzeti Kiválóság Programról minden információ 

megtalálható a www.geniuszportal.hu honlapon, a jelentkezés pályázat alapú. 

 

 

6. Beszámoló a Sólyom László köztársasági elnök által alapított ösztöndíj idei 

nyerteseiről (Szilágyi Zsuzsa) 

 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségét az a nagy megtiszteltetés érte, hogy a 

Sólyom László köztársasági elnök által alapított ösztöndíjat kezelje, az ösztöndíjasoknak a 

MATEHETSZ a pénzt az általuk választott ütemezés szerint utalja. 

 

A tavalyi ösztöndíjasok Kerezsi Nemere, Farsang István, Bálint Boróka és Gilyén András 

közül hárman már megkezdték külföldi tanulmányaikat, Gilyén András pedig idén ősszel 

kezdi meg az ösztöndíja felhasználását. 

 

Idén Sólyom elnök úr három fiatalt választott ki a jelöltek közül. Csermely Péter a Nemzeti 

Tehetségsegítő Tanács néhány tagszervezetét is felkérte, hogy tegyenek javaslatot az 

ösztöndíjas személyére. Idén az egyik ösztöndíjas a Bolyai Műhely Alapítvány jelöltje, 

Szilágyi Artúr, aki a Miskolci Egyetemen tanul, és fenntartható fejlődés témakörben kutat. 

Másik két díjazott Holczer Veronika Junior Prima díjas építész, illetve Rabec István, aki 

magyar nyelvészetből ír doktori disszertációt „A magyar nyelv leépülése szlovákiai fiatalok 

körében” címmel. 

 

A tavalyi évben Sólyom László 29 millió Forintot (26 millió forintot, majd 3 millió forintot az 

árfolyamváltozás miatt) bocsátott az ösztöndíjasok rendelkezésére, ez fejenként 7.250.000,- Ft 

támogatást jelentett. Idén 21.600.000,- Ft összeget utalt át az ösztöndíjasok részére, ez 

7.200.000,-Ft-ot jelent fejenként. 

 

 

7. Egyebek (Bajor Péter) 

 

Bajor Péter Egyebek napirendi pont alatt az alábbiakról számolt be: 

 

 A Nemzeti Tehetségprogram hazai forrású pályázatairól nagyon sok kérdés érkezik a 

Nemzeti Tehetségpont irodájába, főleg arról, hogy hol tart a pályázatok kiírása. Bajor Péter 

kérésére Polonkai Mária az OFI részéről beszámolt a pályázatok helyzetéről. Polonkai 

Mária elnézést kért mindenkitől, hogy csak most kerültek kiírásra a pályázatok, és a 

szerződéskötésekre is csak most kerülhet sor. Bajor Péter megköszönte a munkát Polonkai 

Máriának és Dobos Krisztinának. Szendrő Péter hozzáfűzte, hogy az OFI munkatársain 

nem múlik a pályázatok gyorsasága. 

 

 Bajor Péter ezután bejelentette, hogy folyik az egyeztetés a szakminisztériummal a járási 

tehetséggondozó szakemberek eszközigényéről, munkaköréről. Az új köznevelési törvény 

szerint minden járásban lesz egy pedagógiai szolgálat, ahol ellátják majd egyebek mellett 

kiemelt tehetségek tehetségsegítői feladatait is. 

 

 A legutóbbi ülésen és az elnökségi ülésen is szóba került a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 

és a Tehetségsegítő Tanácsok viszonyrendszere. Ezzel kapcsolatosan az elnökség 

döntésével egybehangzóan az alábbi javaslatot terjesztette elő Bajor Péter: Létre kell hozni 

Kormos Dénes vezetésével egy ad hoc bizottságot, ami az őszi ülésig javaslatot terjeszt elő 

http://www.geniuszportal.hu/
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az NTT és a TST-ok viszonyrendszeréről. A bizottság tagjai: Kormos Dénes mellett egy 

régiós, egy szakmai-tematikus és egy határokon túli tehetségtanács képviselője. Bajor 

Péter ismertette Csermely Péter javaslatát is egy új NTT Munkabizottságra: Tehetségsegítő 

Tanácsok Munkabizottsága néven, Kormos Dénes vezetésével, erről az őszi ülésen 

születhet döntés. 

 

 Egyéb hozzászólás nem lévén az egyebek utolsó pontjaként a következő ülés időpontjában 

állapodtak meg a tagok, ez 2012. szeptember 26-án lesz 11 órakor a SZÁMALK 

épületében, ezt a jelenlévők egyhangúlag elfogadták, majd Bajor Péter az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2012. május 22. 

 

 

 

 

 

 

 

Bajor Péter         Szilágyi Zsuzsanna 

levezető elnök        emlékeztető lejegyzője 

    

 

   

 

 

Rajnai Gábor 

emlékeztető hitelesítője 


