
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
Szervezeti- és Működési Szabályzata

(a 2013. május 16-ai ülésen elfogadott 9/2013 sz. Tanácsi határozattal módosított, egységes
szerkezetbe foglalt szöveg)

I. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács megalakulása és céljai
A mellékletben felsorolt magyarországi és határon túli magyar tehetségsegítéssel foglalkozó
civil  szervezetek  (a  továbbiakban:  Szervezetek)  a  2006.  március  28-án  az  alábbi  célok
érdekében Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) alakítottak. A Tanács a
Kárpát-medence egészének tehetséggondozását összefogó koordinációs fórum. 
A Tanács fő célkitűzései:
 a Tanács állandó lehetőséget ad arra, hogy a Szervezetek egyeztessék álláspontjukat, hazai

és  külföldi  példák tanulmányozásával,  szakmai  fórumok megszervezésével,  támogatási
lehetőségek megszerzésével,  új  támogatási  formák átgondolásával,  valamint  pályázatok
kiírásával  segítsék  és  alakítsák  a  magyar  tehetséggondozás  rendszerének  további
fejlődését;

 a  Tanács  a  kormány  1043/2006.  (IV.19.)  Korm.  sz.  határozata  alapján  állandó  és
szervezett formát kínál a fenti Szervezetek és a kormányzat párbeszédére, a Szervezetek
igényeinek  megfogalmazására,  a  kormányzat  tehetségsegítéssel  kapcsolatos  terveinek
véleményezésére, és ilyen irányú munkájának társadalmi ellenőrzésére;

 a  Tanács  állást  foglal,  és  véleményt  nyilvánít  a  tehetségek  segítésével  kapcsolatos
kérdésekben, e véleményét a médiában megjeleníti; 

 a Tanács lehetőséget teremt arra, hogy a Szervezetek a róluk szóló információkat közös
web-oldalon  (www.tehetsegpont.hu),  kiadványokban,  regionális  információs  pontokon
(Tehetségpontok), regionális fórumokon és a médiában közre adják;

 a  Tanács  a  fenti  tevékenységében  különös  hangsúllyal  támogatja,  segíti  a  tehetségek
felismerésének,  kiválasztásának,  segítésének,  ők és mestereik elismerésének különböző
formáit,  az ezeket oktató programokat,  valamint a tehetséges fiatalok kapcsolatépítését,
önszerveződését, és társadalmi felelősségvállalását.

A  Tanács  civil  kezdeményezésre  létrejött  olyan  független  szervezet,  amely  munkájában
koordináló, irányt mutató, esetenként szervező feladatokat lát el.

II. A Tanács működésének szabályai és a Tanács tagjai
II.1. A Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásával önmaga határozza meg
működési  szabályait,  amelyek  csak  a  Tanács  tagjainak  kétharmados  többségével
módosíthatók. 

II.2. A Tanács tagjai azon Szervezetek, amelyek teljesítik az alábbi feltételeket:
1. tevékenységük során elvégzik a tehetséges, 35 éven aluli fiatalok valamilyen szempont, 

illetve eredmény alapján történő több (legalább két) lépcsős beválogatását, és az ilyen 
módon a különböző tehetségsegítő szintekre került fiatalok, vagy közösségeik munkáját, 
illetve a fenti kritériumnak megfelelő közösségek munkáját hosszabb időn át 
folyamatosan segítik;

2. munkájuk legalább 1000 tehetséges fiatalra kiterjed;
3. munkájuk a megyék legalább felét, illetve a határon túli 4 fő régió (Erdély, Felvidék, 

Kárpátalja és Vajdaság) közül legalább kettővel szoros szakmai kapcsolattal rendelkezik; 
4. munkájukat legalább 5 éve folyamatosan végzik;
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5. a tehetségek kiválasztása és segítése a Szervezetek tevékenységének deklarált elemét 
jelenti;

6. a Szervezetek jogi személyek
7. munkájuk kiterjed a hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok segítésére is és
8. a Szervezetek által segített fiatalok ismétlődően nemzetközileg számottevő sikereket értek

el.
A fenti megfogalmazásban „tehetség” alatt bármilyen irányú, így pl. feltalálói, mesterségbeli, 
mozgásbeli (sport, tánc, stb.), tudományos, zenei, stb. tehetséget értünk.

A Tanács tagjai lehetnek azon regionális (legalább megyei) Tehetségsegítő Tanácsok 
képviselői, amelyek teljesítik az alábbi feltételeket:
1. képviselik az adott régió egészének tehetségsegítő munkáját;
2. legalább 10 résztvevő szerveződéssel bírnak, és
3. tagjaik között a régió tehetségbarát társadalmának építésében érintett más szerveződések 

képviselői is megtalálhatóak.

A Tanács tagjai lehetnek azon Kárpát-medencei tematikus Tehetségsegítő Tanácsok 
képviselői, amelyek teljesítik az alábbi feltételeket:
1. tehetségsegítő tagjaik a megyék legalább felét, illetve a határon túli 4 fő régió (Erdély, 

Felvidék, Kárpátalja és Vajdaság) közül legalább kettővel szoros szakmai kapcsolattal 
rendelkeznek;

2. legalább 10 résztvevő tehetségsegítő szerveződéssel bírnak;
3. tagjaik között az adott tehetségterület tehetségbarát társadalmának építésében érintett más 

szerveződések képviselői is megtalálhatóak;
tehetségsegítő tagszervezeteik 

4. átlagosan legalább 5 éve foglalkoznak az adott típusú tehetségek segítésével;
5. munkája legalább 1000 tehetséges fiatalra kiterjed;
6. többsége munkáját tehetséggondozói szakmai-tudományos megalapozottsággal végzi;
7. munkája kiterjed a hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok segítésére is és
8. által segített fiatalok ismétlődően nemzetközileg számottevő sikereket értek el.
 
II.3.  A Tanács  nyitott,  a Tanács  tagjaként  jelentkező Szervezeteket  a  Tanács legalább két
tagjának  ajánlani  kell.  Az  ajánlott  Szervezetek  befogadását  a  fenti  kritériumok  alapján  a
Tanács  addigi  tagjai  többségi  szavazással  döntik  el.  A  fenti  kritériumok  közül  az  első
kivételével az Ügyvezető elnökség javaslatára legfeljebb kettő alól a Tanács felmentést adhat.
Az  első  kritérium  alóli  felmentést  a  Tanács  csak  nagyon  indokolt  esetben,  egyhangú
szavazással hozhat. 

II.4. A Tanács  tagszervezeteinek alkalmasságát  a fenti  kritériumok alapján évente egyszer
áttekinti  úgy,  hogy  a  fenti  kritériumokban  esetlegesen  beállt  változásokról  bekéri  a
tagszervezetek nyilatkozatát. 

II.5. A Szervezetek a Tanács munkájában képviselőjük révén vesznek részt. A képviselők e
képviseleti munkájukért ellenszolgáltatásra nem tartanak igényt.

II.6. A Tanács rendes tagjai a Nemzeti Tehetségpont igazgatója és a Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek  Szövetségének  elnökhelyettesei  is,  valamint  a  Tehetségsegítő  Tanácsok
Kollégiuma.
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III. A Tanács működése

III.1. A Tanács a tagjait képviselő személyek közül kétévente, a MATEHETSZ tisztújításával
párhuzamosan  elnököt  választ,  valamint  az  elnök  javaslatára  megválasztja  a  Tanács
Titkárságát  is  vezető  titkárát.  Az elnök és  a  titkár  tevékenységükről  email-ek  formájában
folyamatosan, és a Tanács ülésein összegzett formában is rendszeresen beszámolnak.

III.2. A Tanács munkáját a Tanács ülésén többségi szavazással elfogadott éves munkaterv és
költségvetés  alapján  végzi.  A  munkatervre  és  a  költségvetésre  szóló  javaslatot  a  Tanács
elnöke terjeszti a Tanács ülése elé.

III.3. A Tanács üléseit a Tanács elnöke hívja össze. A Tanács évente legalább háromszor ülést
tart.  A Tanács  ülését  bármely  5  tagjának  együttes  kezdeményezésére  össze  kell  hívni.  A
Tanács  ülése  akkor  határozatképes,  ha  azon  az  összes  tagnak  legalább  a  fele  megjelent.
Állandó  képviselője  akadályoztatása  esetén  a  tagszervezet  írásos  meghatalmazással  bárkit
meghatalmazhat  a  Tanácsban  a  képviseletével.  A  tagszervezetek  írásos  meghatalmazással
esetileg vagy tartósan egymást is meghatalmazhatják az ülésen való képviselettel. Az email-
en  magkapott  meghatalmazás  írásos  meghatalmazásnak  minősül.  A  meghatalmazott
tagszervezetet  képviselő  személy  jelenléte  esetén  a  határozatképesség  megállapításába  a
meghatalmazó  tagszervezet  képviselője  is  jelenlévőként  számít  bele.  Amennyiben  egy
tagszervezet  egymás  utáni  három  ülésen  sem  képviselteti  magát,  és  képviseletére
meghatalmazást sem adott, a Tanács elnöke jelzi a tagszervezet számára, hogy a továbbiakban
a Tanács ülésein a tagsága szünetel. A tagságnak a Tanács ülésein való szünetelése alatt a
tagszervezet  képviselőjének  a  Tanács  ülésén  való  meg  nem  jelenése  a  Tanács
határozatképességébe  nem számít  bele.  A tagságnak  a  Tanács  ülésein  való  szünetelése  a
tagsággal  járó  egyéb  jogokat  és  kötelezettségeket  (tájékoztatás  megkapása,  email
szavazásokban való részvétel, stb.) nem érinti. A tagság szünetelése automatikusan megszűnik
akkor, ha a tagszervezet képviselője a Tanács egy ülésén megjelenik vagy meghatalmazást ad
más  tagszervezetnek  a  képviseletére.  Ezt  követő  hiányzás  esetén  a  három  egymás  utáni
hiányzás  számlálása  újra  kezdődik.  Amennyiben  egy  tagszervezet  két  éven  keresztül
személyesen nem képviselteti magát a Tanács ülésein, akkor „tartósan távol levő” (és emiatt a
határozatképességbe  nem  számító)  taggá  válik.  A  tagszervezet  státusza  automatikusan  a
„rendes tag” státuszra változik vissza, amennyiben a tagszervezet képviselője a Tanács ülésén
megjelenik.

III.4. A Tanács ülései nyilvánosak, kivéve azokat a napirendi pontokat, amelyek nyilvánossá
tétele a Tanács alapvető érdekeit,  valamint valamely személy,  vagy szervezet személyiségi
jogait  sértené: ezekben az esetekben a Tanács zárt ülést  tart.  Zárt ülés tartásáról a Tanács
egyszerű szótöbbséggel dönt. Zárt  ülés tartása a Tanács ülésének egészére,  illetőleg egyes
napirendi pontokra is vonatkozhat.

III.5.  A  Tanács  ülésein  szavazásra  kerülő  kérdésekben  (a  jelen  Szervezeti  és  Működési
Szabályzat  módosításának  kivételével,  amelyhez  kétharmados  szavazati  többség  kell)  a
Tanács a megjelent tagok többségi szavazatával dönt. Szavazategyenlőség esetén a Tanács
elnökének  szavazata  a  döntő.  Személyi  kérdésekben  a  Tanács  általában  titkos,  más
kérdésekben  általában  nyílt  szavazást  tart.  Az  NTT  tagjai  szavazati  jogukat  az  ülések
alkalmával személyesen gyakorolják. A Tanács ülésein, a III.3. alpont szerint megjelent tagok
gyakorolhatják szavazati jogukat. Ezen általános szabályoktól eltérni a Tanács többségének
egyetértése esetén lehet. 
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A  Tanács  elnöke,  vagy  a  Tanács  bármely  5  tagja  a  Tanács  két  ülése  között  email-
véleménykérést kezdeményezhet. Az email-véleménykérés eredményéről a következő ülésen
a Tagságot tájékoztatni kell.

III.6.  A  Tanács  üléseiről  emlékeztetőt  kell  készíteni.  Az  emlékeztető  tartalmazza  a
jelenlévőkkel  kapcsolatos  adatokat,  a  napirendi  pontokat,  a  Tanács  ülésén  elhangzott
fontosabb  hozzászólásokat,  illetőleg  a  Tanács  ülésével  kapcsolatos  egyéb  fontosabb
körülményeket,  a  hozott  határozatokat.  A  jegyzőkönyvet  a  Tanács  elnöke,  illetőleg  a
jegyzőkönyvvezető írja alá. A Tanács a határozatait évenként egyes sorszámmal kezdődően,
folyamatos számozással kell ellátni (pl. 1/2006 határozat). A Tanács határozatairól a Tanács
elnöke  folyamatos  nyilvántartást:  Határozatok  Könyvét  vezet.  A  Határozatok  Könyvének
tartalmaznia kell a Tanács által meghozott határozatok lényegét, a határozat meghozatalának
időpontját, a határozat hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A Tanács által
hozott  határozatokat  a  Tanács  tagjainak,  ülései  meghívottjainak,  továbbá  az  egyéb
érintetteknek  közvetlen  email-en  megküldött,  illetve  írásbeli  tájékoztatással,  illetve,  ha  a
döntés jellege miatt a határozat nagyobb kört érint, úgy szaksajtó útján, vagy ezentúl szükség
szerint  valamelyik  országos  napilapban  kell  nyilvánosságra  hozni:  a  határozathozataltól
számított  15  napon  belül.  A  határozatok  nyilvánosságra  hozataláról  a  Tanács  elnöke
gondoskodik.

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. 

III.8. A Tanács a kormány 1043/2006.(IV.19.) Korm. sz. határozata alapján bevonja a Tanács 
munkájába az oktatási minisztert, aki személyesen vagy képviselője útján meghívottként vesz 
részt az üléseken. 

III.9. A Tanács  a tehetségsegítés  szakembereit,  és a tehetségeket  segítő  munkát  kiemelten
támogató  személyiségeket  a  Tanács  munkájába  meghívhatja.  E  meghívottak  száma  nem
haladhatja meg a 10 főt. E meghívottak személyéről  a Tanács többségi, titkos szavazással
határoz. A meghívottak körét a Tanács évente egyszer áttekinti.

III.10.  A  Tanács  a  működésével,  céljainak  megvalósításával  kapcsolatos  egyedi  kérdések
elemzésére,  döntéseinek előkészítésére bizottságokat; tagszervezeteinek együttműködésének
és  kapcsolatrendszerének  bővítésére  pedig  tagozatokat  hozhat  létre.  A  bizottságok  és
tagozatok létesítését és működésének szabályait a Tanács többségi szavazással hozott egyedi
döntéssel határozza meg.

III.11.  A Tanács  működésének  jogi  formájaként  a  Tanács  jogi  személyiséggel  bíró  tagjai
megalakítják a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségét (a továbbiakban: Szövetség),
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mint közhasznú egyesületet. A Szövetség a Tanáccsal szerződést köt, amelyben vállalja, hogy
a Szövetségre  a  Tanács  határozatai  kötelezőek.  A Szövetség  közgyűlése  azonos a  Tanács
tagsága  jogi  személyiséggel  bíró  tagjainak  gyűlésével.  A  Szövetség  működteti  a  Tanács
Titkárságát.  A Szövetség fogadja a Tanács működésének segítésére a kormány 1043/2006.
(IV.19.) Korm. sz. határozata alapján érkező költségvetési, illetve más bevételeket, és azokat
a  Szövetség  Alapszabályában,  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatában  és  más
szabályzataiban rögzített  gazdálkodási szabályai  szerint, valamint a Tanács által  elfogadott
költségvetés alapján kezeli. A gazdálkodást a Szövetség felügyelő bizottsága ellenőrzi, arról a
Szövetség elnöke a Tanácsnak rendszeresen beszámol. A Tanács által elfogadott költségvetés
rovatain szereplő végösszegek közötti, bármely (indító, vagy fogadó) rovatot érintő 10%-nál
nagyobb átcsoportosításhoz a Tanács engedélye szükséges. Ezen engedélyt a Tanács email-
szavazás  útján  (az  email  szavazásnak  a  III.5.  pontban  rögzített  szabályai  szerint)  is
megadhatja.

III.12. A Tanács és a Szövetség létre fogja hozni a Tanács és a Szövetség munkáját segítő
hazaiak és külföldiek baráti körét.

Záradékok: 
1. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 14 alapító tagja a fenti Szervezeti és Működési Szabályzatot a Tanács

2006. március 28.-i alakuló ülésén egyhangúan elfogadta azzal, hogy az SZMSZ-t két év múlva az addigi
működés tapasztalatainak birtokában felülvizsgálja.

2. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 2008. szeptember 10.-i ülésén az SZMSZ-t felülvizsgálta és annak a jelen
dokumentumban  lévő  III.2.  pontját  egyhangú  döntéssel  megváltoztatva  a  többi  szabályt  változatlanul
érvényben hagyta.

Melléklet: A Tanács alapító tagjai
Név Képviselő személy neve Email-cím

1. Bethlen Gábor Alapítvány 
(Nagyenyed, Erdély)

Dvoracsek Ágoston dvoracsek@bethlengabor.ro, 
dvoracsek52@yahoo.com 

2. Bolyai Műhely Alapítvány Havass Miklós havass@szamalk.hu
3. Bolyai Farkas Alapítvány a 

Magyarul Tanuló Tehetségekért 
(Zenta, Vajdaság) 

Gajda Attila gajdati@tlkk.org 

4. Kutató Diákok Országos Szövetsége Sulyok Katalin sulyokkata@kutdiak.hu
5. Kutató Diákokért Alapítvány Csermely Péter csermely@puskin.sote.hu
6. Logos Alapítvány (kistérségi 

iskolák)
Rajnai Gábor grajnai@logospont.hu 

7. Magyar Innovációs Alapítvány Závodszky Péter zxp@enzim.hu
8. Magyar Innovációs Szövetség Pakucs János PakucsJ@olajterv.hu,

innovacio@innovacio.hu 
9. Magyar Tehetséggondozó Társaság Balogh László l_balogh@tigris.klte.hu 
10. Szlovákai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége
Pék László pek@szmpsz.sk 

11. Országos Tudományos Diákköri 
Tanács

Szendrő Péter 
(Koósné Török Erzsébet)

szendro@gi.szie.hu,
szendro.peter@gek.szie.hu,

titkar@otdt.ph.hu
12. Tehetséges Magyarországért 

Alapítvány
Kállai Gábor tehetseg@temal.hu,

kallaig@etyek.sednet.hu 
13. Tehetségpártolók Baráti Köre Szendrő Péter

(Lengyel Zsuzsánna,
Murányi Andrea)

szendro@gi.szie.hu,
szendro.peter@gek.szie.hu,

lengyel@szamalk.hu,
muranyi@szamalk.hu

14. Vajdasági Magyar Pedagógusok 
Egyesülete (Géniusz mozgalom)

Muhi Béla mbb_ns@neobee.net,
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