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EMLÉKEZTETŐ 

 
a Nemzeti Tehetség Program Fórum üléséről 

 

Helyszín: Oktatási és Kulturális Minisztérium 

      Miniszteri Tárgyaló 

 

Időpont: 2009. november 11. 

 

Jelen vannak:  

Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár, levezető elnök (Dr. Hiller István elnök 

helyett) 

Kormos Dénes országgyűlési képviselő, társelnök 

Dr. Csépe Valéria, az MTA főtitkárhelyettese (Dr. Pálinkás József társelnök helyett) 

Prof. Dr. Szendrő Péter alelnök, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (Prof. Csermely Péter 

társelnök helyett) 

 Szemenyei István kormányfőtanácsadó, Miniszterelnöki Hivatal 

 Dr. Kiss Zsuzsanna szakképzési referens, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium 

Dr. Kovács Ferenc főosztályvezető-helyettes, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 

 Rentkóné Mayer Viktória főosztályvezető, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi 

Minisztérium  

 Dr. Csopaki Gyula, az NKTH elnöke, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 

 Dr. Csányi Klára osztályvezető, Önkormányzati Minisztérium 

 Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes, Oktatási és Kulturális Minisztérium 

 Dr. Barla-Szabó Tamás titkárságvezető, Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Rauh 

Edit helyett) 

 Bajzák Erzsébet M. Eszter Nővér, Katolikus Pedagógiai Szervezési és Tk. Intézet 

 Fuszek Csilla igazgató, Csányi Alapítvány a Gyermekekért 

 Rajnai Gábor elnök, Logos Alapítvány 

 Veres Pál elnök, Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete 

 Somai József elnök, Nyilas Misi Tehetséggondozó Egyesület 

Berki Károly irodavezető, Kárpátaljai Pedagógusok Szövetsége 

 Kormányos Róbert elnök, Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért 

 Fülöpné Gali Zsófia ügyvezető, Oktatásért Közalapítvány 

Orbán Anikó referens, Oktatási és Kulturális Minisztérium 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztató a Fórum feladatáról és működéséről (kapcsolódó dokumentumok: 

126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról; a 

Fórum ügyrendje) 

Előterjesztő: Dr. Hiller István miniszter úr, a Fórum elnöke 

2. A Nemzeti Tehetség Alap működése, a Nemzeti Tehetség Program és a Fórum 

költségvetése (kapcsolódó dokumentumok: 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat; 

152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról) 

Előterjesztő: Dr. Hiller István miniszter úr, a Fórum elnöke 

3. A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési 

programjából adódó feladatok (kapcsolódó dokumentumok: a Nemzeti Tehetség 
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Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési programjáról szóló 1120/2009. 

(VII. 23.) Korm. határozat; az Oktatásért Közalapítvány által készített előterjesztés) 

Előterjesztő: Oktatásért Közalapítvány 

4. Egyebek 
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Dr. Szüdi János köszönti a megjelenteket, majd tolmácsolja Dr. Hiller István miniszter úr 

sajnálatát , amiért nem tud az ülésen részt venni. Kifejti, hogy a Fórum fontos munka 

kezdetén van, amely már egy hosszabb előkészítő munka eredménye.  

 

1. napirend: Tájékoztató a Fórum feladatáról és működéséről 

 

Dr. Szüdi János ismerteti a Fórum megalakulásának előzményeit, miszerint az Országgyűlés 

126/2008. (XII. 4.) számú határozatában elfogadta a Nemzeti Tehetség Programot, valamint 

támogatta a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozását. 

Az Országgyűlés döntése alapján a Nemzeti Tehetség Program finanszírozására, a tehetségek 

segítésére használt támogatások hatékonyabb felhasználására, a magán- és jogi személyek 

tehetségek segítése érdekében felajánlott hozzájárulásainak  fogadására a Kormány az 

oktatásért felelős minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között Nemzeti Tehetség Alap 

előirányzatot hozott létre. 

  

A Fórum egyik fontos feladata, hogy a 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat szakmai és tartalmi 

iránymutatása alapján, valamint a Tehetség Program kétéves cselekvési tervében 

meghatározott feladatoknak megfelelően a Nemzeti Tehetség Alap felhasználására javaslatot 

tegyen. Az OGY határozatban foglalt, 20 éves időtartamú Nemzeti Tehetség Program 

megvalósításának első kétéves cselekvési tervét a Kormány 1120/2009. (VII.23.) 

határozatával elfogadta. A most elinduló program az egész magyarságot érinti, határon belül 

és határon túl is.  

 

Tájékoztatja a Fórumot, hogy a 152/2009. (VII:23.) Kormány rendelet értelmében a 

Fórummal kapcsolatos szervezési munkákat az Oktatásért Közalapítvány végzi el, valamint a 

Nemzeti Tehetség Program feladatainak segítésére az Oktatásért Közalapítványnak juttatott 

eszközök felhasználása fölött a Közalapítvány kuratóriuma a Nemzeti Tehetségügyi 

Koordinációs Fórum javaslatának mérlegelésével dönt. 

 

Röviden ismerteti a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum Ügyrendjét. A Nemzeti 

Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működéséről szóló 1119/2009. (VII. 23.) 

Korm. határozat 2. pontjának értelmében „A Fórum tagjai megválasztásának és a Fórum 

működésének szabályaira a Fórum elnöke és társelnökei tesznek javaslatot a Kormány 

számára”. Ennek megfelelően a Fórum elnöke és társelnökei a Fórum 2009. szeptember 30-i 

előkészítő ülésén a tagok megválasztásának és a Fórum működésének szabályaira vonatkozó 

Ügyrendet fogadtak el, amelyet a Kormány jóváhagyott. A Kormány döntését követően 

kerülhetett sor a Fórum első ülésének összehívására. 

 

Kéri, hogy a Fórum tagjai az így elkészült Ügyrendet fogadják el, amelyre vonatkozóan a 

későbbiekben – a működés tapasztalataira alapozva – módosító indítványt nyújthatnak be. 

 

4.sz. Határozat (2009.11.11): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntéssel elfogadja az Ügyrendet. 

 

 

Ezt követően röviden bemutatja a Fórum társelnökeit, majd a Fórum tagjai is bemutatkoznak.  
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2. napirend: A Nemzeti Tehetség Alap működése, a Nemzeti Tehetség Program és a 

Fórum költségvetése 

 

Dr. Szüdi János röviden ismerteti a 126/2008. OGY határozat, a 152/2009. Korm. rendelet és 

a 1119/2009. évi Korm. határozatnak a Tehetség Program finanszírozására, továbbá a Fórum 

működésének támogatására vonatkozó rendelkezéseit:  

 

A Nemzeti Tehetség Alap közvetlen forrásai:  

(a) az állami költségvetésnek a költségvetési törvényben elkülönített 

előirányzatként meghatározott része – 2009. évi költségvetés alapján 

455.610.000 Ft, a 2010. évi tervezet szerint 403.900.000 Ft; 

(b) a Munkaerő piaci Alap képzési alaprésze tárgyévi eredeti bevételi 

előirányzatának 3%-a; - 2010. évi tervezet alapján 1.491.000.000 Ft; 

(c) a magánszemélyek személyi jövedelemadója 1%-ának az adózók rendelkezése 

szerint felajánlott része – az APEH közlése alapján 2010. évben 403.842.561 

Ft (ez az összeg jelenik meg a 2010. évi költségvetési tv. tervezetében, ld. (a) 

pont) 

(d) természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezetek pénzbeli, vagy természetbeni hozzájárulásai, 

adományai.  

 

Közvetett forrás: 

(a) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap tehetséggondozást szolgáló 

támogatásai,  

(b) a központi költségvetés egyes fejezeteiben a tehetségsegítés céljaira tervezett 

előirányzatok, 

(c) az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) tehetségsegítést szolgáló 

konstrukcióinak és kiemelt projektjeinek támogatásai. 

 

Tájékoztatott arról, hogy az Alap közvetlen forrásai az Oktatásért Közalapítvány alszámlájára 

kerülnek, a 2009-ben rendelkezésre álló 455 millió Ft már a számlán található. 

A Közalapítvány működési költségekre (pályázati eljárások lebonyolítása, szerződéskötések, 

kifizetések előkészítése, beszámolók és elszámolások elfogadása) és monitoring feladatokra 

az összeg legfeljebb 7%-át használhatja fel.  

A költségvetési év lezárását követően a költségek felhasználásáról a Titkárság vezetője 

beszámol a Fórumnak. 

 

A Fórum működésére és feladatainak ellátására fordított költség évenkénti mértéke legfeljebb 

az Alap adott évi bevételének 1%-a lehet. 

 

 

3. napirend: A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásnak 2009-2010. évi cselekvési 

programjából adódó feladatok 

 

 

Dr. Szüdi János átadja a szót Fülöpné Gali Zsófiának, hogy ismertesse a 2009-2010. évi 

cselekvési programból adódó feladatokat 

 

Fülöpné Gali Zsófia tájékoztatásul elmondja, hogy a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs 

Fórum előkészítő ülésén a Fórum elnöke és társelnökei felkérték az Oktatásért 
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Közalapítványt, hogy a Tehetség Program első kétéves cselekvési tervéről szóló 1120/2009. 

Korm. határozatban szereplő feladatoknak, illetve határidőknek megfelelő javaslatot készítsen 

elő a 2009. évi pályázati kiírásokra vonatkozólag. Ehhez kapcsolódóan ismerteti a javaslatot 

tartalmazó, írásban benyújtott Előterjesztést - és a hozzá kapcsolódó 1120/2009. Korm. 

határozatot -, amelyben különböző színekkel lettek jelölve a kormányhatározatban rögzített 

feladatok , annak megfelelően, hogy melyik milyen forrásból és - ütemezésben tudnak 

megvalósulni. Mivel a 1120/2009. Korm. határozat tartalmaz olyan feladatokat, amelyek a 

Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program (ÚMFT) keretén belül teljesülnek, ezért a 

javaslat a megvalósítás és a finanszírozás párhuzamosságainak elkerülésére figyelemmel 

készült. Felkéri Kormos Dénes társelnököt, hogy a Magyar Géniusz Program szakmai céljait 

röviden ismertesse, különös tekintettel a 1120/2009. Korm. határozatban is megtalálható 

intézkedésekre. 

 

Kormos Dénes tájékoztatja a Fórumot, hogy a Magyar Géniusz Program keretén belül a 

1120/2009. Korm. határozat II.1. pontja részben, valamint a II.2., II.3., III.2. a) és b), továbbá 

a IV.1., VI.1., IX.2. pontjai teljes egészében teljesülnek. A Magyar Géniusz Program keretén 

belül kizárólag a fejlesztések, új kezdeményezések támogathatók, de meglévő, sikeres 

programok működtetése nem. Jónak és támogatandónak tartja a közalapítvány előterjesztését 

azzal a kiegészítéssel, hogy az abban felsorolt kormányhatározati pontokhoz kapcsolódó 

pályázati kiírások elsősorban a meglévő tehetségsegítő programok működését, szakmai 

megalapozását, a jó gyakorlatok folytatását és elterjesztését támogassák. 

 

 

Fülöpné Gali Zsófia ismerteti röviden a 1120/2009. Korm. határozat azon pontjait, 

amelyekre vonatkozólag az Oktatásért Közalapítvány még 2009-ben pályázati kiírás 

megjelentetését javasolja. Ezek az alábbiak: 

 - „III. A tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása” fejezet III.1., III.2. c) d) 

III.3., III.4., III.5., III.6., III.7., III.8. pontjai; 

 - „IV. A tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása” fejezet IV.2., 

IV.3. pontjai. 

 

Kormos Dénes kéri, hogy a Géniusz Program megvalósításáról szóló tájékoztató anyagot a 

titkárság jutassa el a Fórum tagjai számára. Elmondja, hogy a Géniusz Program tartalmazza a 

tehetségpontok feltérképezését, ez a munka már folyamatban van. A második körös 

pályázatoknál már rendelkezésre fog állni részletesebb információ a tehetségpontokról. 

 

Rajnai Gábor kéri, hogy készüljön egy tájékoztató a tehetségpontokról.   

 

Prof. Dr. Szendrő Péter szükségesnek tartja a felsőoktatás hangsúlyosabb megjelenítését az 

intézkedések között és javasolja, hogy a felsőoktatásban működő tehetségműhelyek számára 

készülő pályázati kiírás elkészítésébe Dr. Weiszburg Tamást szakértőként vonja be a 

közalapítvány. 

 

Fülöpné Gali Zsófia tájékoztatja a Fórumot, hogy a többi témában Herskovits Máriát, a 

Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnökét és Sarka Ferencet, a Miskolci Egyetem 

Tanárképző Intézet Neveléstudományi Tanszékének oktatóját javasolja a közalapítvány 

szakértőknek. 

 

Dr. Csépe Valéria kifejti egyetértését a felsőoktatás hangsúlyosabb megjelentetésével 

kapcsolatosan. Ő is javasolja olyan szakértők bevonását, akik jól ismerik belülről a 
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felsőoktatási rendszert. Tájékoztatja a Fórumot, hogy az MTA berkein belül jelentős munka 

folyik a felsőoktatásban zajló tehetséggondozással kapcsolatban, ezért kéri, hogy ezeket a 

tapasztalatokat a pályázati kiírás előkészítése során a Fórum vegye figyelembe. 

 

Dr. Szendrő Péter elismeréssel szól az MTA kezdeményezéséről és javasolja az 

együttműködést a munka során a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal. (Dr. Csépe Valéria 

főtitkár-helyettes asszony egyetértőleg nyilatkozik). 

 

Somai József kéri, hogy a határon túl folyó tehetséggondozást segítő pályázati kiírás 

előkészítése során a határon túli szervezetek tapasztalatait a Fórum vegye figyelembe. 

 

Dr. Szüdi János felkéri Dr. Csépe Valériát és a Fórum határon túliakat képviselő tagjait, 

hogy 2010. január 15-ig készítsék el javaslataikat a felsőoktatásban és a határon túl működő 

tehetség programok támogatásának szempontrendszerére vonatkozóan. Most egy első körös 

pályázatot jelentessen meg a közalapítvány, a javaslatok feldolgozását követően pedig 2010-

ben jelenjen meg újabb kiírás. 

 

Kormos Dénes javasolja, hogy a III.2. c) d) pontok közül egyelőre csak a d) alpontra 

vonatkozó meghívásos pályázatot jelentessen meg a közalapítvány. 

 

Dr. Szüdi János javasolja, hogy a III.2. d) alpont keretén belül ne csak a közoktatást érintő 

jogszabályok kerüljenek megvizsgálásra. Ezért a pályázat célkitűzése során legyen törölve a 

„közoktatást érintő” kifejezés. 

Továbbá javasolja, hogy a 2009. évi pályázati kiírások – az Előterjesztéstől eltérően – 

legkésőbb 2009. december 15-ig jelenjenek meg. 

 

5.sz. Határozat (2009.11.11.):  
A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú döntéssel úgy határoz, hogy az 

Oktatásért Közalapítvány meghívásos pályázatot írjon ki az 1120/2009. Korm. határozat III. 

d) pontjában meghatározott feladat teljesítésére azzal a módosítással, hogy a 

kormányhatározat szövegét bővíti, így törlésre kerül a pályázat céljában a „közoktatást érintő” 

kifejezés. 

 

Az Oktatásért Közalapítvány nyílt pályázatot írjon ki az 1120/2009. Korm. határozat III.3., 

III.4., III.5., III.7., pontjaiban meghatározott feladatok teljesítésére azzal a kiegészítéssel, 

hogy a pályázat a már sikeres  tehetségsegítő programok, műhelyek működését támogassa. 

Az Oktatásért Közalapítvány a pályázati kiírások elkészítésébe szakértőként vonja be 

Herskovits Máriát, Sarka Ferencet, valamint a felsőoktatást érintő témába Dr. Weiszburg 

Tamást. 

A 5. sz. Határozatban megnevezett pályázati kiírásokat az Oktatásért Közalapítvány 2009. 

december 15-ig jelentesse meg. 

 

6.sz. Határozat (2009.11.11.): 2010. január 15-ig készítsen az Oktatásért Közalapítvány 

munkatervet a cselekvési program 2010-ben megvalósítandó további pontjainak teljesítésére, 

amelyben szerepeljenek a felsőoktatási és a határon túli tehetségsegítést támogató javaslatok 

is.  

 

 

4. napirend: Egyebek     
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Fülöpné Gali Zsófia ismerteti a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum tagjai  

tiszteletdíjának és költségtérítésének szabályzatát. A javaslat szerint a Fórum tagjai 

tiszteletdíjban nem részesülnek. A Fórum üléseire történő utazás költségeinek térítése a 

hatályos jogszabályok szerint történne. A szabályzatot elfogadásra javasolja.  

 

7. sz. Határozat (2009.11.11.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével elfogadja a Fórum  tagjai tiszteletdíjának és költségtérítésének szabályzatát.  

 

Rajnai Gábor, mint a civil oldal képviselője az ülés végén szót kér. Megköszöni az 

államigazgatási és kormányzati szervek által a Fórum megalakítása kérdekében végzett 

munkáját. Kifogásolja ugyanakkor, hogy a Fórum  kész ügyrendet kapott elfogadásra, az ülés 

összehívása pedig nem mindenben felelt meg az ügyrendben rögzítetteknek. 

Kéri, hogy a következő ülésekre az ülésanyagokat időben kapja meg minden érintett. 

 

Dr. Szüdi János a hatékony működés érdekében javasolja, hogy a Fórum kezdje meg 

tevékenységét a most elfogadott Ügyrend szerint, majd későbbiekben a tagok – ha 

szükségesnek tartják - tegyenek konkrét javaslatot az ügyrend módosítására.  

 

Dr. Szüdi János bezárja az ülést.  

 

 

Budapest, 2009. november 11.  

 

 

 

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

  jegyzőkönyvvezető      hitelesítő  


