Emlékeztető
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
2013.02.21-én (csütörtök) de 11:00 és 12.30 közötti üléséről,
a Számalk Zrt. épületében
(1119. Budapest, Mérnök utca u 39.)

Az ülésen jelen voltak:
Alabert Zsuzsanna, Alföldi István, Bajor Péter, Bajzák Erzsébet Eszter nővér, Balázs Géza, Balogh László,
Bereczki Kinga, Csermely Péter, De Negri Ibolya, Dvorácsek Ágoston, Gambár Katalin, Havasréti Béláné,
Havass Miklós, Hollósi-Simon Judit, Kiss Géza,
Kormányos Róbert, Mező Ferenc, Munia Zoltán, Oláh Vera, Papp Lászlóné, Pék László,
Pintér Ferenc, Rajnai Gábor, Somai József, Szeifert Viktória, Szendrő Péter, Váradi Natália,
Polonkai Mária az Arany János Program képviseletében,
Váradi Natália a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség képviseletében,
Csermely Péter a Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében,
valamint Fuszek Csilla, Mentler Mariann, Nagy Levente, Polonkai Mária, Bucsi Szabó Zsolt, Munkácsy
Zsuzsa, Szilágyi Zsuzsanna, Pais Ella Regina meghívottak.
1. Napirend elfogadása, bejelentések (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, az SZMSZ és az Alapító Okirat módosításhoz
szükséges mértékben határozatképes létszámban megjelentek. 40 fórumtag közül 30-at képviselnek a jelen
lévők.
Az emlékeztető megfogalmazására felkérte Munkácsy Zsuzsát, annak hitelesítésére Rajnai Gábort, akiket a
Tanács egyhangúlag megerősített.
Balogh László napirend előtt kifejezi a Tanács örömét és gratulál Csermely Péternek az NTT elnökének,
hogy Csermely Pétert az MTA Biológiai Tudományok osztálya első helyen jelölte az MTA levelező
tagjának. Szendrő Péter csatlakozik a gratulációhoz, emlékeztet rá, hogy a hálózatkutatás világhírű
szakértőjeként az MTA Közgyűlése fogja levelező taggá avatni. Csermely Péter megköszönte a
gratulációkat.
A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a napirendet (1/2013. Tanácsi határozat).
2. Emlékeztető elfogadása (Bajor Péter)
A levezető elnök ezután kérte a Tanács tagjait, hogy véleményezzék az előző, 2012. szeptember 12-i ülés
korábban írásban kiküldött emlékeztetőjét, és ha egyetértenek a tartalmával, fogadják el.
Hozzászólások az emlékeztetőhöz:
 Alföldi István megkérdezi, hogy sor került-e a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum
összehívására a Tanács előző ülésének határozata értelmében? Bajor Péter tájékoztat arról, hogy a
Koordinációs Fórum összehívása megtörtént.
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Alföldi István: munkabizottságok működésének felülvizsgálata hol tart? Csermely Péter: szerint ez
most kerül majd napirendre, nem tartja bajnak a csúszást mivel a Tehetséghidak Program most
kerül a megvalósítás intenzív szakaszába. Javaslat: Bajor Péter hívja föl a munkabizottsági elnökök
figyelmét erre a feladatra.

Bajor Péter a tisztázó kérdéseket és válaszokat követően elfogadásra javasolja a jegyzőkönyvet.
A Tanács a kiegészítéssel együtt egyhangú döntéssel az emlékeztetőt elfogadta (2/2013. sz. Tanácsi
határozat). Az elfogadott emlékeztető a www.tehetsegpont.hu honlapon megjelenik.
3. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
 Bajor Péter összegzi az előterjesztés fő pontjait: legyen a Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma a
tanács tagja, a TTK elnöke pedig az NTT elnökségi tagja. Alföldi István: pontosítani szükséges, ki
képviseli a TTK-t az NTT ülésén. Javaslat: „II.6. A Tanács rendes tagjai a Nemzeti
Tehetségpont igazgatója és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
elnökhelyettesei is, valamint a Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma mint szervezeti tag”.
 Alföldi István betűhiba-pontosítást javasol: III.3. pontban magkapott helyett kapott.
 Javaslat a TTK bevonása érdekében: „III.7 A Tanács elnökét ügyvezető elnök és hét alelnök
segíti munkájában. Hat alelnök személyében azonos a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége hat elnökségi tagjával, a Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumának elnöke állandó
tagja az elnökségnek. Az ügyvezető elnök megválasztására kétévente, a MATEHETSZ
tisztújításával párhuzamosan kerül sor. Az ügyvezető elnök és az alelnökök az elnökhöz
hasonlóan jogosultak a Tanács egy személyben történő képviseletére. Az alelnökök munkáját
az elnök a Tanács titkárának segítségével koordinálja. A Tanács Ügyvezető Elnökségét a
Tanács elnöke, ügyvezető elnöke, hét alelnöke, és titkára, valamint 4 határon túli régió
(Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Vajdaság) képviselői alkotják. Az Ügyvezető Elnökség
üléseit a Tanács elnöke hívja össze. Az ülések lebonyolítására a Tanács üléseinek szabályai a
mérvadóak. Az Ügyvezető Elnökség munkájáról és az operatív irányítás érdekében hozott
döntéseiről a Tanácsnak a Tanács elnöke email-ben és minden Tanácsülésen szóban is
beszámol.”
 Pontosító javaslat: „III.8: A Tanács a kormány 1043/2006.(IV.19.) Korm. sz. határozata
alapján bevonja a Tanács munkájába az oktatásért felelős kormányzati vezető(ke)t, aki
személyesen vagy képviselője útján meghívottként vesz részt az üléseken.”
Az SZMSZ-t a Tanács az elhangzott pontosításokkal együtt egyhangúlag elfogadta. (3/2013. sz. Tanácsi
határozat)




Alföldi István szerint a távolmaradás és az előre leadott szavazatok kérdése a későbbiekben
további pontosításra szorul: az ülés többségi szavazással dönt, tehát csak az előre elküldött anyagok
tekintetében lehessen szavazni; élesen szét kellene választani az ülések között fölmerülő
kérdésekkel kapcsolatos szavazást az üléseken való szavazástól. Bajor Péter egyetért a javaslattal
és javasolja, hogy a szövegszerű megfogalmazást ügyvédre bízzák az itt elhangzott elvek alapján.
Javaslata szerint pontosítani szükséges a III.5. pontot egy utolsó mondattal: „Az email-szavazás
eredményéről a következő ülésen a Tagságot tájékoztatni kell.”
Szendrő Péter szövegszerű javaslata a III.3. ponthoz: „Az NTT tagjai az ülések alkalmával
szavazati jogukat személyesen gyakorolják.” Azaz: az ülések napirendjével kapcsolatban
előzetes szavazatokat nem lehet leadni, de az SZMSZ értelmében az NTT elnöke jogosult email
szavazásra két ülés között feltenni kérdéseket. Csermely Péter és Rajnai Gábor a javaslatokat
támogatják.

Bajor Péter bejelenti, hogy az SZMSZ módosításával a Tanács tagjává vált a TTK elnöke. Bemutatja Pais
Ella Reginát, a TTK elnökét. Bemutatkozik, a Tanács tapssal köszönti.
Alabert Zsuzsanna csatlakozva a bemutatáshoz és bemutatja a Tanácsnak a KutDiák új elnökét, Szeifert
Viktóriát, aki a Tanács Kutató Diákok Országos Szövetsége tagszervezetét képviseli.
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4. Beszámolók a Tehetséghidak Program kiemelt projektről (a projektszervezet és a főbb
tevékenységek bemutatása) és a Nemzeti Tehetségpont munkájáról







Tehetséghidakról beszámoló írásban benyújtva.
2013. október 29-i dátummal született meg a támogatási szerződés a Tehetséghidak program
megvalósítására. Jelenleg 23 alkalmazottal működik a projektiroda. 2012. december 15-n nyitó
sajtótájékoztatót tartott a projekt, ugyanekkor megjelentek az első felhívások. Dec. 28-án adtuk be
első kifizetési kérelmet, két hónap múlva érkezett meg a hiánypótlási jegyzék.
Új NTP pályázatok januárban benyújtva. Fókuszban az akkreditáció, a tavaszi rendezvények, a
pedagógusok elismerése és a kommunikáció, valamint az EU hálózatos tevékenység támogatása.
Szerződéskötés még nem történt az OFI-EMET-tel.
Az akkreditációs folyamatba sikerült bevonni a Fórumot, így kormányzati körrel bővül az
akkreditáció értékelési folyamata. A Fórum vezetője fogja átadni az elismeréseket, a
minőségbiztosítási eljárás szakmai szervezése továbbra is a feladatunk.
Az idei tavaszi tehetségnapos programok sorát ünnepi gála hangverseny fogja zárni 2013. március
25-én, a köznevelési államtitkárság részvételével.

5. Beszámoló a Budapesti Európai Tehetségközpont működéséről (Fuszek Csilla)
Fuszek Csilla kiegészítést fűzött az írásos beszámolóhoz.
 első szakasz december 15-én zárult
 januárban indul a 2. szakasz
 50 nemzetközi szakember közreműködése
 18 jó gyakorlat publikálása magyarul / angolul
 könyv formában 3 kötet
 írásbeli nyilatkozat az EU-ban
 nemzetközi tanácsadó testület alakult





Hozzászólások:
Csermely Péter kiemeli a civil és állami együttes szerepvállalás fontosságát.
oktatási minisztériumok közötti együttműködés kezd kialakulni Európában, tájékoztatja a tanácsot
ma kezdődő írországi tárgyalásairól. Határon túli kollégák segítségét kér a miniszteriális
együttműködések erősítésében.
Felhívja a figyelmet a Tehetséghidak Program megvalósítását nehezítő környezetre. Kiemeli a
megértés és türelem fontosságát. Kéri a tanács tagjainak segítségét ebben.
Bajor Péter tájékoztat arról, hogy a friss kiadványok az ülés után átvehetők.

Bajor Péter és Fuszek Csilla beszámolóját a Tanács egyhangúlag elfogadta (4/2013. sz. Tanácsi határozat)
6. NTT állásfoglalás-tervezet az EU-forrású pályázati kiírásokkal kapcsolatban (tervezett szöveg
írásban benyújtva)
Alabert Zsuzsanna adatgyűjtését ajánlja a Tanács figyelmébe. Az NFÜ honlapjáról származó adatokat
kiosztja. Alföldi István: gyengének érzi az állásfoglalást, mert komoly szakmai és politikai felelősségük
van azoknak, akik elrontották. A Tanácsnak föl kellene vállalnia. hogy képviselje, megjeleníts azoknak a
keserűségét, akik ennek a kárvallottjai. Legalább erkölcsi elégtételt adjon a Tanács. Bereczky Kinga
javasolja, hogy a határon túlra szánt pályázatokat tegyék szabadabban elérhetővé, ne csak a regionális
tanácsokon keresztül. Szendrő Péter javasolja az előzmények fejezet rövidítését. Balog Zoltán
miniszternek is javasolja eljuttatni. Oláh Vera: hazai pályázatokat is át kellene tekinteni. Ott is jelentős a
csúszás és elmaradt forráskihelyezés van. Csak decemberben jelentek meg a 2012-es pályázatok. Somai
József csatlakozik az előzőhöz, aránytalanságot említ: ha 4 hónap a bírálat, 2 hónap marad a végrehajtásra.
Szendrő Péter: most az EU-s forrásról kell állást foglalni. Csermely Péter szerint is célszerű
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kettéválasztani, a következő ülésre az NTT elnöksége készítsen elő állásfoglalást a hazai pályázatokról is .
A jelen állásfoglalásban sorrendcserét javasol: a háttér kerüljön a végére. Felhívja a figyelmet, hogy nem
történt szakmai értékelés, ez a legfőbb probléma, ezt kell hangsúlyozni. Javasolja erkölcsi elismerés
kifejezését a pályázók irányában. Mező Ferenc: kiegészítést javasol: NTT-MATEHETSZ jelezze, hogy
nem érintett a döntésekben.
Az EU-s pályázatokkal kapcsolatos állásfoglalás végleges szövegezéssel az elnökséget bízza meg a
közgyűlés. Az állásfoglalást a Tagság a felszólalások alapján megtett jövőbeni elnökségi kiegészítésekkel
együtt egyhangúlag elfogadta (5/2013. sz. Tanácsi határozat).
A Tanács felkéri az NTT Elnökségét, hogy a hazai forrás felhasználására kiírt pályázatokkal kapcsolatosan
az Elnökség készítsen elő állásfoglalást a Tanács következő ülésére.
7. Hozzászólások a 2014-20 között tervezett Talentum Program koncepciójáról tartott
műhelybeszélgetés javaslataihoz
Bajor Péter a Tanács türelmét és hozzászólásait kéri az anyag átdolgozásához. Elnökség dolgozik rajta.
Helyzetértékelés elfogadva (6/2013. sz. Tanácsi határozat)
Oláh Vera az EMMI-ben készülő szakmai stratégiáról tájékoztat. Üdvözlendő, hogy ennek nevesített része
a tehetséggondozás. A MATEHETSZ elnöke felkérést kapott a stratégia kialakításának segítésére.
8. Egyebek
Egyebek napirendi pont alatt a Tanács tagjai az alábbiakról számoltak be:






Szendrő Péter: OTDK meghívó kiosztva. Mindenkit meghív, méltatja jelentőségét.
Tájékoztat a Tehetségútlevél programról.
Alföldi István: Kéri, hogy a tagok felsorolásából a NJSZT ne maradjon ki.
Nagy Levente beszámol egy folyamatban lévő munkáról: az etikai munkabizottság az NTT
honlapján új felületet tervez indítani a tehetséggondozás etikai alapjairól.
Szendrő Péter felveti: szükség van a tehetséggondozás eredményességi paramétereinek
kidolgozására.
Bajor Péter meghívja a jelenlevőket a márc. 23-án rendezendő Országos Tehetségnapra, és
a márc. 25-ére tervezett exkluzív gálaestre, továbbá tájékoztatja a tagokat, hogy megjelent
a La Femme magazin különszáma a Nemzeti Tehetségpont szakmai támogatásával: 50
tehetséges magyar fiatal címmel.

A Tagok megegyeztek, hogy a Tanács következő ülését 2013. május 16-án 11 órakor tartja.
Budapest, 2013. március 15.
Bajor Péter
levezető elnök

Munkácsy Zsuzsa
emlékeztető lejegyzője

Rajnai Gábor
emlékeztető hitelesítője

