
Emlékeztető
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

2013.05.16-án (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,
De  Negri  Ibolya,  Gyarmathy  Éva,  Havasréti  Béláné,  Hollósi-Simon  Judit,  Kiss  Géza,  Munia  Zoltán,
Pais  Ella  Regina,  Oláh  Vera,  Pintérné  Grundmann  Frida,  Rajnai  Gábor,  Szőke Judit,  Tombor  László,
Szendrő Péter.
Veres  Pál  meghatalmazta  Tombor  Lászlót  képviseletével;  az  Innovációs  Szövetség  és  az  Innovációs
Alapítvány Fodor Erika FB tagot hatalmazta meg képviseletével; Nagy Jenőnét Oláh Vera képviseli;
Fuszek Csilla képviseli a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesületet; Hambuch Mátyás Szeifert Viktóriát;
Rajnai Gábor a VMPE-t, a zentai Bolyai Farkas Alapítványt és Dvorácsek Ágoston képviseletét is ellátja;
Bagita Judit a Szlovákiai Magyar Predagógusszövetség képviselője.

Az ülésen részt vesznek továbbá: Fuszek Csilla, Mentler Mariann,  Polonkai Mária, Szakácsné Nemere
Györgyi,  Bucsi  Szabó  Zsolt,  Munkácsy  Zsuzsa,  Szilágyi  Zsuzsanna,  Gaálné  Bogdány  Krisztina,
meghívottak.

Napirend előtti felszólalás (Szendrő Péter)

Az Országos Tehetségnapon nem tudott megjelenni az egyik kitüntetett, Balázs Géza professzort kéri föl a
kitüntetett méltatására.

Balázs Géza  méltatja  Kőhalmi  Ferenc  filmes  szakembert,  filmesztétát,  aki  a  Bolyai  Műhely
megalapítójaként veheti át A Tehetségek Szolgálatáért Életműdíjat

 
Szendrő Péter a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács nevében átadja a Tehetségek Szolgálatáért Életműdíjat
Kőhalmi Ferencnek. (taps)

Kőhalmi Ferenc megköszöni a díjat. Fölhívja a figyelmet a köz- és felsőoktatás és kiemelkedően a civil
szféra óriási felelősségére a tehetséggondozás területén.

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, az SZMSZ módosításhoz szükséges mértékben
határozatképes létszámban megjelentek. 40 tanácstag közül 29-et képviselnek a jelen lévők.
Az emlékeztető megfogalmazására felkérte Munkácsy Zsuzsát, annak hitelesítésére Rajnai Gábort, akiket a
Tanács egyhangúlag megerősített.

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a napirendet (7/2013. Tanácsi határozat). 
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2. A 2013. februári ülés emlékeztetőjének elfogadása (Bajor Péter)

A levezető elnök ezután kérte a Tanács tagjait, hogy véleményezzék  az előző, 2013. február 21-i ülés
korábban írásban kiküldött emlékeztetőjét, és ha egyetértenek a tartalmával, fogadják el. 

Hozzászólások az emlékeztetőhöz:
 Alföldi István az emlékeztetővel egyetért, de kérdezi, hogy a szavazás módjával kapcsolatban az

emlékeztetőben rögzítettek miért nem kerültek az SZMSZ-be teljes körűen? Bajor Péter jelzi, hogy
az SZMSZ módosított szövegében mindez benne van.  Alföldi István nem elégedett a válasszal,
kéri,  hogy az SZMSZ-szel kapcsolatos napirendnél térjenek erre vissza.  Szendrő Péter egyetért
azzal,  hogy  az  emlékeztetőbe  foglalt  eredeti  javaslat  nincs  összhangban  az  SZMSZ-ben
megjelenővel.  Bajor Péter  kéri,  hogy  a  megfelelő  napirendnél  adjon  Alföldi  szövegszerű
javaslatot. 

 Alföldi második kérdése, hogy készült-e összeállítás a hazai pályázatokkal kapcsolatban, amit az
emlékeztető  feladatul  szab?  Bajor  Péter  tájékoztat  arról,  hogy a  korábbi,  TÁMOP-forrásokkal
kapcsolatos állásfoglalás kikerült a honlapra.

Bajor Péter a tisztázó kérdéseket és válaszokat követően elfogadásra javasolja a jegyzőkönyvet.
A Tanács az emlékeztetőt két tartózkodás mellett elfogadta (8/2013. sz. Tanácsi határozat). Az elfogadott
emlékeztető a www.tehetsegpont.hu honlapon megjelenik.

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

 Alföldi István  ismételten  betűhiba-pontosítást  javasol:  III.3.  pontban  magkapott helyett
megkapott. Jelzi, hogy a záradék 1. pont esetében ellentmondás van, a záradék szövegében 12, a
táblázatban 14 tag szerepel. A záradék 2. pontjában pedig a hivatkozott 2008-as dátum oka nem
világos  Kéri,  hogy  a  szavazással  kapcsolatos  szabályozás  az  emlékeztetőben  foglaltak  szerint
kerüljön  be az  SZMSZ-be.  Bajor Péter  jelzi,  hogy írásban kérték a  véleményeket  az  SZMSZ
módosításához.  Szendrő  Péter megismétli  az előző ülésen tett  szövegszerű javaslatát  a III/5-ös
ponthoz: „Az NTT tagjai szavazati jogukat az ülések alkalmával személyesen gyakorolják.”
Egyhangú döntés.

 Bajor  Péter  kéri  a  Tanácsot,  hogy  szavazzanak  Szendrő  Péter  szövegszerű  javaslatának
elfogadásáról. A Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 Bajor Péter kéri a Tanácsot, hogy a betűhiba javításával és Szendrő szövegszerű javaslatával az
előterjesztést  egyhangúlag elfogadja,  azzal,  hogy a záradékok pontosítására a következő ülésen
visszatérnek. A javaslatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. (9/2013. sz. Tanácsi határozat)

4. Beszámolók  a  Tehetséghidak  Program  kiemelt  projektről  és  a  Nemzeti  Tehetségpont
munkájáról  (Bajor Péter).  Beszámoló  a Budapesti  Európai  Tehetségközpont  működéséről
(Fuszek Csilla)

Bajor Péter szóbeli kiegészítést fűz a Tehetséghidakról Program írásban benyújtott beszámolójához és 
bemutatja az alprojektvezetőket, akik röviden beszámolnak az alprojektek megvalósításáról. Március 23-án
megvalósul a projekt szakmai nyitórendezvénye. A kifizetési kérelmek nem haladnak egyszerűen, 
folyamatos egyeztetések ellenére. Jelenleg a 3. kifizetési kérelem van bent 86 millió Ft értékben. Emelt 
összegű előleg iránti kérelmünk teljesítése 200 millió Ft. összegben megtörtént. Cash-flow szempontból 
kritikus időszak 2013 szeptember-októberében várható.

Hozzászólások a projekt beszámolójához:

http://www.tehetsegpont.hu/
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 Gyarmathy Éva kiegészítést fűz a projekt beszámolójához. Jelzi, hogy mind a műhelymunkák, 
mind a hátrányos helyzetű gyerekek számára szervezett táborok iránt hatalmas igény mutatkozik, 
jelentősen több táborozási lehetőségre lenne szükség. Felhívja a figyelmet arra, hogy az átütő 
tehetségek számára még nem foglalkozott a Projekt, ez a megvalósítás 2. szakaszára marad. 

 Szőke Judit kiemeli, hogy lényeges változás van a Nemzeti Tehetség Programban a HH tehetségek 
számára nyújtott programokhoz képest, a Tehetséghidak szakmailag megalapozott, komplex 
programokat nyújt. 

 Szendrő Péter javasolja, hogy a pályakövetés témájában a MATEHETSZ vegye föl a kapcsolatot 
az Oktatási Hivatallal. 

Bajor Péter tájékoztat arról, hogy hazai forrású pályázatokból többféle tevékenység is zajlik, a nyertes 
pályázatok alapján a szerződés megkötése egyelőre folyamatban van, a megvalósítást a MATEHETSZ 
finanszírozza. 

 150 tehetségpont akkreditációja kezdődött meg 
 2013. március 25-én rendezvényt szerveztünk.
 Várhatóan 57 pedagógus elismerésére kerülhet sor a tanév végéig.

Fuszek Csilla kiegészítést fűzött az írásos beszámolóhoz. 
 A hálózatépítésen és a bizalomerősítésen van a hangsúly
 Remélhető,  hogy  decemberre  100  tevékenységet  fölvonultató  tehetségtérképet  tud  a  központ

felmutatni
 Európán kívülről is jelentős az érdeklődés

Hozzászólások:
 Oláh Vera kérdezi, hogy az Európai Tehetségpont fogalma mit takar?  Fuszek Csilla jelzi, hogy

jelenleg  csak  Magyarországon  kívüli  tehetséggondozó  tevékenység  kerülhet  föl  az  EU-s
„tevékenységtérképre”, a definíció nem azonos a hazai Tehetségpont, Tehetségtérkép fogalommal.  Oláh
Vera úgy látja, hogy a hazai akkreditáció és az európai kritériumrendszer jelentősen eltér.  Fuszek Csilla
jelzi,  hogy  a  kritériumrendszert  szakértők  bevonásával  dolgozták  ki  úgy,  hogy  az  a  különféle  uniós
országok  megközelítési  módjai  számára  elfogadható  legyen.  Ez  Európai  Tehetségközpontok
kritériumrendszere van még alakulóban az ECHA bevonásával.

 Rajnai  Gábor  gratulál  a  Tehetséghidak  Program  megvalósításához  és  emellett  a  Nemzeti
Tehetségpont  tevékenységeihez.  Tájékoztat  arról,  hogy  a  regisztrációra  várókkal  együtt  már  elérte  a
Tehetségpontok száma az 1000-t. Ez a szám, illetve a köznevelési rendszer átalakulás indokolttá teszi a
Tehetségpontok  monitorozását.  Bajor  Péter  bejelenti,  hogy  elindult  a  Tehetségpontok  adatkezelését
megkönnyítő online rendszer, ami meg fogja könnyíteni a monitorozás folyamatát. 

Bajor Péter és Fuszek Csilla beszámolóját a Tanács egyhangúlag elfogadta (10/2013. sz. Tanácsi határozat)

5. Egyebek

 Alföldi István 2012. június 25-én megalakult a versenyek tanácsa, mikor várható folytatás?
Munkácsy Zsuzsa válaszában jelzi, hogy a tehetséghidak 10. alprojektjének megvalósítása 
részeként sor fog kerülni a tanács ülésének összehívására, elnézést kér a csúszásért.

 Kormos Dénes sürgeti, hogy a Tanács reagáljon a tehetségsegítők rossz közérzetére, vesse 
föl a kérdéseket a megfelelő fórumokon a hazai források felhasználásával megvalósuló 
pályázatok késedelmes kiírásával, odaítélésével, rendelkezésre állásával kapcsolatban az 
EMMI és háttérintézménye számára, jelezve, hogy nagyon komoly gondok vannak a 
forrásokkal kapcsolatban, mely bizalomvesztéshez vezet a szektorban. Szakácsné Nemere 
Györgyi válaszában jelzi, hogy a folyamatokat nem könnyítette meg az a tény, hogy az 
Oktatásért Közalapítvány megszüntetése után az államigazgatás kezeli ezeket a forrásokat: 
a bürokrácia szabályrendszerében látja a legfőbb nehézséget. Nyerkiné Alabert Zsuzsanna
jelzi, hogy az Út a Tudományhoz programban a mai napig nem kötötték meg azokat a 
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szerződéseket, amelyek alapján a tanév végéig meg kellene valósítani a programokat. 
Rajnai Gábor támogatja Kormos Dénes javaslatát, szükségesnek tartja a tanácsi 
állásfoglalás kialakítását a hazai forrásokkal kapcsolatban. Oláh Vera gyakorlati megoldást
sürget, nem állásfoglalást. Jó példaként állítja a MATEHETSZ pályázatkezelési rendszerét.

 Bajor Péter tájékoztat arról, hogy az NTT Elnökség most még nem tartotta időszerűnek az 
állásfoglalás kiadását. Csermely Péter mint az NTT elnöke tájékozódni kíván a helyzetről.

 Szakácsné Nemere Györgyi jelzi, hogy a következő cselekvési terv várhatóan június 
elején kerül a kormány elé. Szőke Judit is osztja azt az álláspontot, hogy alap dolgok nem 
működnek, és el kell érni, hogy a bürokratikus fékeket sikerüljön lebontani. Most azonban 
azonnali megoldásra van szükség a folyamatban lévő pályázati ügyek tekintetében! 
Gyarmathy Éva javasolja, hogy az NTT most észrevételezze a pályázatokkal kapcsolatos 
anomáliákat. Javasolja, hogy Kormos Dénes fogalmazzon meg egy állásfoglalás-tervezetet.

A Tagok megegyeztek, hogy a Tanács következő ülését 2013. szeptember 26.-án 11 órakor tartják.

Budapest, 2013. május 17.

Bajor Péter Munkácsy Zsuzsa
levezető elnök emlékeztető lejegyzője

Rajnai Gábor
emlékeztető hitelesítője


