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EMLÉKEZTETŐ 

 

a Nemzeti Tehetség Program Fórum üléséről 

 

Helyszín: Oktatási és Kulturális Minisztérium 

   Miniszteri Tárgyaló 

 

Időpont:  2009. szeptember 30.  

 

Jelen vannak:  Hiller István, oktatásért felelős miniszter 

   Pálinkás József, MTA elnök 

   Csermely Péter, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnök 

   Kormos Dénes, országgyűlési képviselő 

   Brassói Sándor, OKM főosztályvezető helyettes 

   Fésűsné Illés Edit, Oktatásért Közalapítvány FB elnök 

   Fülöpné Gali Zsófia, Oktatásért Közalapítvány titkárságvezető 

   Sélleiné Kiss Melinda, Oktatásért Közalapítvány gazdasági vezető 

   Orbán Anikó, OKM referens 

 

 

Hiller István miniszter úr, a Fórum elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd megköszönte a 

Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrejötte érdekében addig végzett  munkát. 

Beszédében kiemelte a tehetségek segítésében tapasztalható széleskörű konszenzus 

fontosságát, amely a Nemzeti Tehetség Program megvalósításának alapvető feltétele és amely 

megmutatkozik a Fórum résztvevői által képviselt területek tekintetében is.  

 

Pálinkás József megerősítette a Miniszter úr által elmondottakat, kiemelte a tehetségsegítés 

esélyteremtő, társadalomépítő funkcióját és örömmel üdvözölte a Fórum létrejöttét. 

 

Hiller István felkérte Kormos Dénest, hogy lássa el a levezető elnöki teendőket.  

 

Kormos Dénes is köszöntötte a megjelenteket, majd az ülés napirendi pontjainak tárgyalása 

előtt röviden kitért a Fórum megalakulásának előzményeire, a Nemzeti Tehetség Program 

kidolgozására és a megvalósítását szolgáló szabályozók elfogadására. A Program 

jóváhagyásával  a magyar tehetségsegítés komoly lehetőséget kapott, a parlament a Nemzeti 

Tehetség Program elfogadásával szakmai keretet és értékrendet is meghatározott a 

tehetségsegítés átfogó célkitűzéseit tekintve, a Program szakmai és társadalmi bázisa 

komolyan erősödik. Kiemelkedő jelentőségű, hogy a TÁMOP keretében meghirdetett 

pályázati programmal párhuzamosan rendelkezésre áll a hazai forrásokat összehangoló 

Nemzeti Tehetség Alap. A Tehetség Alap közvetlen forrását képezi: a miniszter felügyelete 

alatt álló költségvetési fejezeten tervezett előirányzat, a Munkaerőpiaci alap képzési 

alaprészének 3 százaléka, a személyi jövedelemadó 1%-a, illetve az egyéb felajánlások. Az 

szja 1%-ának felajánlására első alkalommal az idei évben nyílt lehetőség, a program 

támogatására több mint 400 millió forint érkezett, amely igen jelentős hozzájárulás. 

Elmondta, hogy valamennyi forrás tekintetbe véve közel 2 milliárd forint fordítható a 

Program feladataira 2010-ben. A Program megvalósításának elindítására az idei évben több 

mint 400 millió forint áll rendelkezésre.  

Javasolta, hogy a meghívóban leírtak szerint folytatódjon az ülés a következő napirendi 

pontok megtárgyalásával: 
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1) A Fórum ügyrendje, tagjainak megválasztása, működési szabályok 

2) Szervezeti, közalapítvánnyal kapcsolatos kérdések 

 

A résztvevők egyetértettek a javaslattal, ezt követően Kormos Dénes megköszönte Brassói 

Sándor főosztályvezető-helyettes előkészítő munkáját és az első napirendi pont kapcsán átadta 

a szót Csermely Péternek. 

 

 

1) Az ügyrend, működési szabályok megvitatása 

 

Csermely Péter megköszönte a Minisztérium munkáját, a Tehetség Program kidolgozásában 

és elindításában tanusított partneri együttműködést és Kormos Dénes munkáját is. Kifejezte 

örömét, hogy a Nemzeti Tehetség Programmal biztosítottá vált a tehetségsegítés hosszú távú, 

folyamatos támogatása.. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Tehetségsegítő Tanács tagsága 14 

szervezetről 27 szervezetre nőtt azzal együtt, hogy a szervezet bővítése során szigorú 

minőségi mércét  alkalmaz a jelentkezőkkel szemben.  

Elmondta, hogy jelenleg 150 civil szervezet vállal aktív segítséget a tehetségek 

felkutatásában, Európában sehol sincs hasonló kezdeményezés. Ezen civil szervezetek 

Tehetség Fórumba történő delegálási eljárására két javaslatot tett: 

1) A Tehetségügyi Koordinációs Fórum civil oldalának a megválasztására nagyon részletes 

előterjesztés született az ügyrend 1. sz. mellékletében, ami összhangban van más hasonló  

választási formával. Felvetette, hogy  az idő rövidsége és  az ügyrendben rögzített eljárás 

időigénye miatt a a civil oldalt – akár átmenetileg is – a a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége delegálja a Fórumba.  Javasolta továbbá a határon túli szervezetek meghívását is.  

Ha mégis úgy dönt a Fórum, hogy az eredeti javaslat szerint választ civil szervezeteket, akkor 

kéri, hogy csak olyan civil szervezetek delegálhassanak, amelyek alapító okiratában foglalt a 

tehetségek segítése. Ugyanis a jelenlegi javaslat bármilyen civil szervezet jelentkezését 

lehetővé teszi.  

2)  A Fórum egyik fontos szerepe, hogy a hazai és határon túli tehetségek 

együttműködését segítse. Javasolta, hogy tanácskozási joggal a határon túli 

tehetségsegítő szervezetek is delegálhassanak képviselőket a Fórumba. A konkrét 

javaslata az volt, hogy 3 fő vehessen részt tanácskozási joggal a Fórumban a három, a 

Tehetségsegítő Tanáccsal együttműködő régió szerint. (Felvidék, Erdély, Vajdaság) 

 

Pálinkás József javasolta, hogy az eredeti delegációs formát tartsa meg a Fórum.  

 

Hiller István javasolta, hogy az eredeti delegációs forma maradjon meg, azzal a 

kiegészítéssel, hogy csak olyan civil szervezet delegálhasson, aki tehetségek segítésével 

foglalkozik. Felteszi a kérdést, hogy van-e ennek jogi akadálya? 

 

Brassói Sándor felhívta a figyelmet, hogy az országgyűlési határozat úgy rendelkezik, hogy a 

Fórum elnöke, társelnökei alkotják meg a Fórum működési szabályait és tesznek javaslatot a 

Fórum tagjaira a Kormány számára. Az előzetes döntés tehát itt születik. Javasolta, hogy első 

alkalommal  egy évre delegáljon a Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége  tagokat, egy év 

múlva pedig induljon el az eredeti elképzelés szerinti delegálás.  

 

Hiller István megerősíti, hogy ezek szerint a jogi felhatalmazás megvan.  

 

Kormos Dénes fontosnak tartja, hogy a szervezetek egyenlő eséllyel indulhassanak a 

delegálásban. Emlékeztetett arra, hogy a Tehetség Program első kétéves cselekvési tervének  
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fontos eleme a tehetségtérkép megrajzolása, a civil szervezetek feltérképezése. Ha a Fórum 

alapelvként kezeli az egyenlő hozzáférést, akkor minden tehetségekkel foglalkozó civil 

szervezet számára szükséges megadni a lehetőséget a részvételre, ennek pedig van egy 

előkészítési időszaka. Javasolta, hogy az átmeneti időszakban - a működés megkezdése 

érdekében - a Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége delegálhasson civil tagokat, majd 2010-

ben biztosítsa a Fórum az eredeti, ügyrendben rögzített forma szerinti delegálást.  

 

Kormos Dénes összefoglalta a civil szervezetek delegáltjainak megválasztására tett 

javaslatokat: a civil oldalt képviselő 4 fő delegálására felkérik a Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetségét azzal a kiegészítéssel, hogy az ügyrend jelenlegi változatát módosítani szükséges: 

rögzíteni kell, hogy ez  átmeneti, az első alkalommal történő delegálás esetében alkalmazott 

megoldás. A későbbiekben az összes szervezet bevonásával kell megválasztani a  civil 

képviselőket. A határon túli képviselet tekintetében javasolta, hogy a delegáltak  állandó 

meghívottként vegyenek részt a Fórum ülésein.  

 

Hiller István egyetértett azzal, hogy a határon túli delegáltak is jelen legyenek a Fórum 

ülésén és tanácskozási joggal  rendelkezzenek.  

 

Pálinkás József figyelemmel az elhangzottakra, támogatta Kormos Dénes javaslatát, hogy 

átmenetileg a Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége delegáljon 4 civil szervezetet.  

 

Fésűsné Illés Edit javasolta a Kárpátalján működő tehetségsegítő szervezetek bevonását is – 

annak ellenére, hogy a többi határon túli szervezettel ellentétben még nem alakult ki 

együttműködés köztük és a Tehetségsegítő Tanács között -, hiszen a tapasztalatszerzés a cél.  

 

A résztvevők egyetértettek a javaslattal.  

 

1. sz. Határozat (09.09.30):  
A Fórum egyhangú döntéssel elfogadta az ügyrendet az alábbi kiegészítésekkel, 

módosításokkal: 

- a Fórum alapelvként kezeli az egyenlő hozzáférést, azonban a Program mielőbbi indításának 

szükségességére tekintettel a civil oldal képviselőinek személyére – 4 fő - első alkalommal a 

Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége tesz javaslatot. Az így delegált civilek mandátuma 

2010. március 31-ig szól. Csak olyan civil szervezetek delegálhatnak tagot, amelyek alapító 

okirata rögzíti a tehetség segítést  mint tevékenységet.  

- Az elnökség megkeresi a határon túli szervezeteket és felkéri őket, hogy delegáljanak 1-1 

főt, akik tanácskozási joggal, állandó meghívottként vehetnek részt a Fórum ülésein.  

 

A Fórum tagjai határoztak továbbá arról, hogy a Fórum működésével kapcsolatos információk 

30 napos határidővel, de lehetőség szerint ennél hamarabb jelenjenek meg az OKM 

honlapján.  

 

 

2) Szervezeti, Oktatásért Közalapítvánnyal kapcsolatos kérdések 

 

Csermely Péter jelezte, hogy célszerűnek tartaná, ha külön alkuratórium jönne létre az 

Oktatásért Közalapítványon belül a Tehetség Program megvalósításának segítésére.  

 

Brassói Sándor  tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a Közalapítvány alapító okiratának 

módosítása   a legközelebbi államtitkári értekezlet napirendjén szerepel, ezért minél előbb 
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meg kell fogalmazni ezt a további módosító javaslatot, hogy ne hátráltassa az alapító okirat 

módosítás elfogadásának folyamatát. 

 

Hiller István tartalmi szempontból indokoltnak tartotta és támogatta az új alkuratórium 

létrejöttét azzal a feltétellel, hogyha ennek jogi akadálya van, akkor kéri annak tudomásul 

vételét.  

 

Brassói Sándor elmondta, hogy a Közalapítvány titkársága a Tehetség Program 

megvalósítására, illetve a Fórum titkársági feladatainak ellátására tekintettel már tett 

javaslatot a személyi feltételek bővítésére. 

 

Fülöpné Gali Zsófia elmondta, hogy a jelenlegi infrastruktúra kevés lenne a feladatok 

ellátására, mind az irodahelyiséget, mind a személyi állományt határozott időre szóló 

szerződéssel bővítené. 

 

2. sz. Határozat (09.09.30):  
A Fórum egyhangú döntésével elfogadta, hogy készüljön alapító okirat módosító javaslat az 

Oktatásért Közalapítvány egy új – a tehetséggondozásért felelős – alkuratóriummal való 

bővítésére.  

Továbbá a Fórum egyhangú döntésével elfogadta az Oktatásért Közalapítvány előterjesztését 

a titkárság bővítésével és átalakításával kapcsolatban. 

 

3. sz. határozat 

A Fórum döntött továbbá arról, hogy a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 

létrehozásáról és működéséről szóló 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat 2. pontjának 

előírására tekintettel a Fórum tagjai megválasztásának és a Fórum működésének szabályaira 

tett javaslatról Miniszter úr, mint a Fórum elnöke szóbeli tájékoztatást nyújt a Kormány 

számára, egyben felhatalmazást kér a Kormánytól, hogy az ügyrendet a Fórum elnöke a 

Kormány nevében jóváhagyhassa 

 

Napirenden kívül a Fórum további javaslatai az alábbiak voltak:  

 

1. A civilek delegálásának október 15-ig meg kell történnie. 

2. Készüljön egy tájékoztató anyag az eddigi munkáról. 

3.  Még 2009-ben jelenjen meg pályázat a Tehetség Program kétéves cselekvési tervében 

foglalt feladatok megvalósításának figyelembevételével. A Fórum következő üléséig 

kezdődjön meg egy háttérmunka: a cselekvési tervben rögzített feladatok időrendjének, 

súlyának megfelelően meg kell tervezni a pályázati kiírások ütemezését, a tervezetnek a 

Fórum következő ülésére el kell készülnie  

4. A következő Fórum ülésre október végén – november elején kerüljön sor.  

 

A javaslatokkal a megjelentek egyetértettek, ezt követően Kormos Dénes bezárta az ülést. 

 

Budapest, 2009. szeptember 30. 

 

 

 

---------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

         jegyzőkönyvvezető      hitelesítő  


