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1. Polonkai Mária köszönti a jelenlévő tagszervezetek képviselőit.
Megjelentek, vagy meghatalmazottal képviseltetik magukat a következő tagszervezetek:
Amőba Alapítvány, Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek
Egyesülete, Bethlen Gábor Alapítvány (Nagyenyed), Bolyai Farkas Alapítvány a
Magyarul Tanuló Tehetségekért (Zenta), Csányi Alapítvány a Gyermekekért, Erdélyi
Tehetségsegítő Tanács, Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző
Intézet (EPSZTI), „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, Kárpát-medencei
Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma, Kockakör Egyesület, Kutató Diákok Országos
Szövetsége, Kutató Diákokért Alapítvány, Kutató Gyerekek Tudományos
Konferenciája, Kutató Tanárok Országos Szövetsége, Logos Alapítvány, Magyar
Diáksport Szövetség, Magyar Innovációs Alapítvány, Magyar Innovációs Szövetség,
Magyar Tehetséggondozó Társaság, Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák
Szövetsége (MZMSz), Magyarországi Református Egyház Tehetséggondozó
Alapítványa, Matematikai Tehetségekért Alapítvány, MATFUND Középiskolai
Matematikai és Fizikai Alapítvány, Mentor Tehetségsegítő Tanács (Felvidék), MOL
Alapítvány, Nemzeti Tehetségpont, Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság(NJSzTI), Oboás Társaság Alapítvány, Országos Tudományos Diákköri
Tanács, „Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel” Óvodapedagógusok Országos
Szakmai Egyesülete, Óvodapedagógusok Országos Tehetségsegítő Tanácsa, Pro
Progressio Alapítvány, Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács, TDK-ért Közhasznú
Alapítvány, Tehetségpártolók Baráti Köre, Vajdasági Magyar Pedagógusok
Egyesülete (Géniusz Mozgalom), Vajdasági Tehetségsegítő Tanács
Polonkai Mária ezután köszönti a megjelent vendégeket, megkülönböztetett tisztelettel Babik
Annát, a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Tehetségekért Felelős Főosztály
főosztályvezetőjét, megállapítja, hogy a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ülése 37
megjelent/képviselt tagszervezettel határozatképes, majd ismerteti az ülés napirendjét:
1. A napirend és a technikai keretek elfogadása, levezető elnök választás (Polonkai
Mária)
2. Rövid szakmai beszámoló az NTT előző ülése óta végzett tevékenységről (Polonkai
Mária)
3. „Nemzeti kincsünk a tehetség”, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
küldetésnyilatkozatának megbeszélése, szavazás az elfogadásáról (Polonkai Mária)
4. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Szervezeti- és Működési
Szabályzatának megbeszélése, szavazás az elfogadásáról (Polonkai Mária)
1

5. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagozatainak létrehozása, feladatainak
megbeszélése, szavazás az elfogadásáról (Polonkai Mária)
6. Új tagszervezet felvétele szavazás az elfogadásáról (Polonkai Mária)
7. Az NTT tevékenységeiről, terveiről (Polonkai Mária)
8. Tájékoztatás a Tehetségek Magyarországa EFOP projekt, az NTP új pályázatairól és a
kisebb futó projektek helyzetéről (Bajor Péter, Szántó Judit, Fuszek Csilla) szavazás a
beszámolók elfogadásáról
9. Tájékoztató a Tehetségház átadásáról, használatba vételéről (Bajor Péter)
Kéri a megjelent tagokat, hogy a napirendnek megfelelően döntsenek a levezető elnök, a
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről. A levezető elnöki feladatot
Polonkai Mária vállalja, emlékeztető készítőjének Vogel Olgát és Török Beatrixet szeretné
felkérni, az emlékeztető aláírója az elnök és az emlékeztető készítője (SZMSZ III 5.)
A jelenlévő tagszervezeteinek képviselői elfogadják-e az előző ülés emlékeztetőjét, az
előzetesen kiküldött napirendi pontokat, a technikai kereteket és a levezető elnök személyét.
A tagság egyhangúlag elfogadja az előző ülés emlékeztetőjét, az előzetesen kiküldött
napirendi pontokat, a technikai kereteket és a levezető elnök személyét. (1./2020. sz. Tanácsi
határozat)

2. Rövid szakmai beszámoló az NTT előző ülése óta végzett tevékenységről
Sajnos, a vírushelyzet a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsban folyó munkát is megnehezítette,
ennek ellenére számos dologban történt előrelépés.
-

-

Polonkai Mária köszönetét fejezi ki az ad hoc bizottságnak a vállalt munkájuk
elvégzéséért, amely egy 2020. január 20-án szervezett személyes találkozó után online
tudta folytatni a munkát, elektronikusan tudta tartani a kapcsolatot. Külön köszöni
Pintérné Grundmann Frida javaslatait. A bizottság javaslatait beépítve készültek a
tagszervezeteknek írásban megküldött dokumentumok, az ügyvezető elnök úrral történt
többszöri egyeztetés után.
A tagozatok kialakításánál illetve a többi dokumentum kiegészítése során a
tagszervezetek javaslatait, ötletei is beépítésre kerültek.
Elöljáróban Polonkai Mária röviden összefoglalja a Nemzeti Tehetségsegítő
Tanács és a Matehetsz kapcsolatát, mivel ez a korábbiakban is többször előkerült:
A Matehetsz az NTT jogi személyiségű szervezete. A kettő lényegében egy időben jött
létre, a kezdeményezés motorja Csermely Péter professzor, a Kutató Diákok Mozgalom
elindítója volt. A megalakuló Nemzeti Tehetségsegítő Tanácshoz csatlakoztak jogi és
nem jogi személyiségű szervezetek is. Az NTT társadalmi csoportok, tehetségsegítő
tanácsok, alapítványok jogi és nem jogi személyiségű szervezetek szakmai
érdekképviseleti szervezete. Az ezt követően létrehozott Matehetsz jogi személyiségű
szervezetként képes projektek megvalósítására, pályázatokban történő részvételre. Az
NTT szakmai háttérként továbbiakban részt vesz a Nemzeti Tehetség Program
megvalósításában.
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A hosszú évek munkája után most érkezett el újra annak az ideje, hogy az NTT áttekintse
szakmai feladatait, tegye meg a szükséges lépéseket, változtatásokat ahhoz, hogy meg tudjon
felelni a jövő kihívásainak.
3.„Nemzeti kincsünk a tehetség”, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
küldetésnyilatkozatának megbeszélése, szavazás
Polonkai Mária részletesen ismerteti a Küldetésnyilatkozatot és kéri a jelenlevőket, hogy
tegyenek javaslatokat, megjegyzéseket.
Mivel a jelenlévők nem tesznek újabb észrevételeket és javaslatokat, a tagság egyhangúlag
elfogadja a Küldetésnyilatkozat módosításait. (2./2020. sz. Tanácsi határozat)
4. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Szervezeti- és Működési Szabályzatának
módosításainak megbeszélése, szavazás
Polonkai Mária ismerteti a változtatásokat, majd kéri a jelenlevőket, hogy szóljanak hozzá,
tegyék meg javaslataikat, fogalmazzák meg ötleteiket.
Mivel a jelenlévők nem tesznek újabb észrevételeket és javaslatokat, a tagság egyhangúlag
elfogadja az SzMSz módosításait. (3./2020. sz. Tanácsi határozat)
5. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagozatainak létrehozása, feladatainak
megbeszélése, elfogadása
Polonkai Mária ismerteti a tervezett tagozatok tevékenységeit, melynek rövid összefoglalóját a
meghívóval együtt megkapta a tagság. Az lenne a legfontosabb, hogy a tagozatokban olyan
szakemberek is részt vegyenek, akik segítik a tagozat feladatainak megvalósítását. Fontos
szerepe lenne a Társadalmi kapcsolatok és média tagozatnak, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
munkájának minél szélesebb körű megismerése érdekében.
Mivel a jelenlévők nem tesznek újabb észrevételeket és javaslatokat, a tagság egyhangúlag
elfogadja a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Tagozatainak megalakítását.(4./2020. sz. Tanácsi
határozat)
Tagozatvezetők megválasztása
Polonkai Mária javaslatot tesz a tagozatvezetők személyére, és kéri a tagságot, hogy
amennyiben van egyéb javaslatuk tagozatvezetőnek, a kiosztott szavazólapokon tüntessék fel
javaslataikat.
Javaslatok:
Felsőoktatási tagozat: Dr. Szendrő Péter
Köznevelési tagozat: Dr. Balogh László
Tehetséghálózati tagozat: Szántó Judit
Társadalmi kapcsolatok és média tagozat: Domján Gabriella
Gazdasági, innovációs tagozat: Dr. Antos László
Határon túli tehetségsegítés tagozata: Fuszek Csilla
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A szavazatokat Bálint-Orsós Andrea és Szántó Judit összesíti.

A jelenlévők nem tettek újabb észrevételeket és javaslatokat, a tagság egyhangúlag
megszavazza a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Tagozatainak vezetőit: (5./2020. sz. Tanácsi
határozat)
6. Új tagszervezet felvétele
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány
A Matehetsz közgyűlésén az alapítvány felvételre került, így most csak bejelentjük, hogy a
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány automatikusan tagszervezete lett a Nemzeti
Tehetségsegítő Tanácsnak is. A jelenlévők egyhangúlag elfogadják az új tagszervezet
felvételét. (6./2020. sz. Tanácsi határozat)
7. Az NTT tevékenységeiről, terveiről
Az alábbi néhány ötlet merült fel a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács munkája és a
tagszervezetek közötti kommunikáció rendszeresebbé tételére:
1. Az NTT szakmai munkájába kapcsolódjanak be a tagozatok.
Javaslat: a tagozatok alakuljanak meg. A tagozatban részt vevő szakemberek
névsorát Szilágyi Zsuzsannának kell majd elküldeni.
Határidő. 2020 okt. 15.
A tagozatok megalakulása után Polonkai Mária egyeztet majd a tagozatvezetőkkel,
és javasolja, hogy ezt követően a tagozatvezetők egy vezetői ülésen dolgozzanak
ki egy általános hosszú és rövidtávú tervet a tagozatok együttműködésére és
működésére.
A Társadalmi kapcsolatok és média tagozat adjon hírt a www.tehetseg.hu
honlapon a tagozatok megalakulásáról.
2. Az NTT tevékenységéről részletesebben, gyakrabban kellene hírt adni a
www.tehetseg.hu honlapon, vagy a Matehetsz hírlevélben, esetleg létrehozni egy
NTT hírlevelet is.
A Társadalmi kapcsolatok és média tagozat dolgozza ki a Nemzeti Tehetségsegítő
Tanács hírlevél, illetve kommunikációs koncepcióját a tagozatvezetők üléséig.
3. Az NTT tagszervezeteinek megismertetése
Minden negyedévben egy általunk küldött gyűjtő lapon a tagszervezetek
tájékoztassák a vezetőséget (Polonkai Mária, Szilágyi Zsuzsanna) a
tevékenységeikről (konferencia, díj átadás, intézménylátogatás, kerekasztal
beszélgetés, kiadványok megjelenése, sajtótájékoztató. stb.). ezeket az NTT
titkársága rögzítés után eljuttatja a tagszervezeteknek, ha a beküldő szervezet azt
jelzi, hogy részt vehetnek a rendezvényen, azt megtehetik. Így a tagszervezetek
jobban megismerik egymás munkáját.
Határidő: minden negyedév első két hetében

4

4. Az NTT kapcsolatfelvétele cégekkel, szponzorokkal, mentort adó szervezetekkel.
Személyes kapcsolat kialakítása után könnyebb lesz mentorokat bevonni a
munkánkba. Ez is a Társadalmi kapcsolatok és média tagozat feladata lesz.
5. Tagszervezetek tagságának szüneteltetése
Az előző évben a tagszervezetek 85 %-a beküldte az adatlapját és a nyilatkozatot,
hogy tagja kíván maradni a szervezetnek.
A titkárság még egyszer áttekinti a dokumentációt, megnézzük, hogy ha
személyesen nincs jelen a tagszervezet képviselője, megbízott-e valakit a
képviseletével. Ha három ülésen egymás után nem tudott részt venni, és nem bízott
meg senkit sem képviseletével, az elnök írásban tájékoztatja arról, hogy szünetel a
tagsága, míg írásban be nem nyújtja szándékát tagsága visszaállítására. (SZMSZ
III.2.)
A tagszervezetek tagságának állapotáról beszámolunk majd az NTT üléseken.
8. Beszámolók a Matehetsz futó projektjeiről (Bajor Péter, Szántó Judit, Fuszek
Csilla)
Bajor Péter röviden áttekinti a Matehetsz futó projektjeinek helyzetét. A Tehetségek
Magyarországa projekt a vírushelyzet miatt 2021. március 31-ig automatikusan
meghosszabbításra kerül, de a Matehetsz munkatársai a projekt 2021. június 30-ig történő
meghosszabbításán dolgoznak. A 2021-27-es időszak tervezése is elindult, május végén volt
egy szakmai műhelybeszélgetés ezzel kapcsolatban. Az EU-s projekt mellett több Nemzeti
Tehetség Program által kiírt, ún. NTP-pályázatot is megvalósít a Matehetsz. A vírushelyzet
miatt a 2019-es pályázatok elszámolási időszaka 2020. december 31-ig meghosszabbításra
került, de emellett kiírásra kerültek a 2020-as pályázatok is.
Szántó Judit ezt követően beszámolt a Kárpát-medencei Tehetséghálózatban folyó munkáról.
1433 tehetségpont működik az országban, többnyire köznevelési intézményekben és
kollégiumokban. Évente hirdeti meg a Matehetsz a tehetségpont akkreditációt. Jelenleg is
folynak az akkreditációs felkészítők, sokan megújítják akkreditációs kérelmüket. Próbálunk a
tehetségpontok által fontosnak tartott szempontrendszer szerint újítani az akkreditációs
eljáráson. Közel 30 műhelyt tartottak meg a tehetségpontok részére, ez hozzájárult a
tehetségpontok közötti együttműködéshez, a tehetségpontok tanulhattak egymástól.
Fuszek Csilla is részletesen beszámolt a Matehetsz részlegeként működő Budapesti Európai
Tehetségközpont és a 2020 szeptemberében ötéves Európai Tehetségsegítő Hálózat
munkájáról, amely 2019 óta regisztrált európai civil szervezetként működik. Az Európai
Tehetségsegítő Hálózat iránt nem európai országok is érdeklődnek, jelenleg 22 európai és 4
Európán kívüli Tehetségközpont tagja a hálózatnak. A vírus miatt sokkal több online munka
folyik, ennek előnye, hogy több személyes beszélgetésre kerülhet sor. Eredményes a
Tehetséghálózat együttműködése az Európai Tehetségtanáccsal (ECHA), amelynek mostanáig
8 éven át Csermely Péter professzor volt az elnöke. Jelenleg az ECHA elnökségében Fodor
Szilvia és Bereczki Enikő vesz részt magyar részről. Az ETSN Hálózat tagjai egy ERASMUS
projekt keretében kidolgoztak egy online, mindenki számára elérhető tehetséggondozással
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foglalkozó tananyagot, amelyet Magyarországról töltöttek le a legtöbben, ez a jól működő
magyarországi Tehetségpont hálózatnak is köszönhető.
A beszámolókat a tagság egyhangúlag elfogadja. (7./2020. sz. Tanácsi határozat)
9. Beszámoló a Tehetségház megnyitásáról (Bajor Péter)
Bajor Péter tájékoztatja a tagságot a Tehetségház átadásáról. A Tehetségház létrejötte nagyon
fontos mérföldkő a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a Matehetsz életében, ugyanis ez az
EMMI támogatásával megépült Tehetségház a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és Matehetsz
civil szervezet több, mint tíz éve végzett tehetségtámogató munkájának elismerését is jelenti.
A modern irodaházban nemcsak a Matehetsz projekteket megvalósító irodái kapnak helyet,
hanem fejlesztőszobáiban tehetséges fiatalok képzése, személyes tanácsadása is megvalósulhat.
Polonkai Mária ezután megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, és bezárja az ülést.
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Polonkai Mária
levezető elnök
az NTT elnöke

Török Beatrix
emlékeztető készítő

Vogel Olga
emlékeztető készítő

6

