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EMLÉKEZTETŐ 

 
a Nemzeti Tehetség Koordinációs Fórum üléséről 

 

Helyszín: Oktatási és Kulturális Minisztérium 

      1. emeleti Tárgyaló 

 

Időpont: 2010. február 17. 

 

Jelen vannak:  

Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár a Fórum elnöke helyett, mint levezető 

elnök, 

Dr. Csépe Valéria  az MTA főtitkárhelyettese (a Fórum társelnöke, Dr. Pálinkás József 

helyett) 

Prof. Dr. Csermely Péter a Fórum társelnöke, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke 

Kormos Dénes a Fórum társelnöke, országgyűlési képviselő 

Rentkóné Mayer Viktória főosztályvezető, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi 

Minisztérium  

Dr. Csányi Klára osztályvezető, Önkormányzati 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 

Prof. Dr. Szendrő Péter meghívott vendég  

Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes, Oktatási és Kulturális Minisztérium 

 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 

Némethné Pallay Szilvia, Oktatási és Kulturális Minisztérium 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Tájékoztató a Fórum 2009. november 11-i ülésén hozott határozatok alapján 

- az MTA felsőoktatási témában tett javaslatairól – előadó dr. Csépe Valéria 

- a határon túli szervezet által tett javaslatokról – előadó: Somai József – Nyilas Misi 

Tehetséggondozó Egyesület, Pék László – Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége  

- az Oktatásért Közalapítvány által 2009-ben a Nemzeti Tehetség Program keretén 

belül kiírt pályázatokról – előadó: Fülöpné Gali Zsófia 

2) Tájékoztató a Magyar Géniusz Programról – előadó: Prof. Dr. Csermely Péter 

3) Tájékoztató az Ady Endre Ösztöndíjprogramról – előadó: Brassói Sándor 

4) A Nemzeti Tehetség Koordinációs Fórum 2010. évi munkaterve – előadó: Brassói 

Sándor  

5) Az 1120/2009. Korm. határozat szerinti 2010. I. félévi pályázati és egyéb programok és 

az ezekhez kapcsolódó keretösszegek elfogadása – előadó: Kormos Dénes 

6) Tájékoztató a Nemzeti Tehetség Program megismertetése érdekében történő kezdemé-

nyezésekről (honlap, média kampány) – előadó: Fülöpné Gali Zsófia 



 

 2 

Dr. Szüdi János köszöntötte a megjelenteket, majd tolmácsolta Dr. Hiller István 

miniszter úr sajnálatát, amiért egyéb halaszthatatlan programja miatt nem tud az ülésen 

részt venni. Megállapítja, hogy a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 

határozatképes. 

 

 

1. napirend: Tájékoztató a Fórum 2009. november 11-i ülésén hozott 

határozatok alapján 
 

Tájékoztató az MTA felsőoktatási témában tett javaslatairól 

 

Dr. Csépe Valéria ismertette az előterjesztés előzményét, miszerint az előző ülésen nem látta 

teljesen kidolgozottnak azt a koncepciót, amely a felsőoktatási tehetséggondozás alapja lehet. 

A részéről tett kiegészítő javaslat másrészt azért sem előzmény nélküli, mivel a Magyar 

Tudományos Akadémia stratégiai programjai között az oktatás azon szegmensével 

foglalkozik kiemelten, amely szerepet játszik a kutatás-fejlesztésben, és így a gazdaságban is. 

Az MTA felsőoktatási stratégiai programján egy munkacsoport dolgozik, amely 

munkacsoport készítette el a Fórum elé terjesztett programjavaslatot. Ezután röviden kifejtette 

az írásban benyújtott és a Fórum tagjaival korábban írásban ismertetett előterjesztést. 

Kiemelte, hogy a javaslat meghatározó része a helyzetfelmérésen alapuló, a tehetségek 

követését és a kiválóságképzést - a tömegképzés mellett a kiválóságok gondozását – szolgáló 

módszerek, eszközök bevezetésére, alkalmazására irányul.  

 

Az előterjesztéshez kapcsolódva Szendrő Péter tájékoztatta a Fórum tagjait, hogy az MTA 

javaslatában szereplő, a tudományos diákkörök rendszerének támogatására vonatkozó 

javaslathoz írásos kiegészítés készült, az anyag az ülésen kiosztásra került. 

 

Tájékoztató a határon túli szervezet által tett javaslatokról 

 

Somai József elsőként örömét fejezte ki, hogy a határon túli téma bekerült a Nemzeti 

Tehetség Programba. Az erdélyi szakmai szervezetek nevében röviden kifejtette az írásban 

benyújtott előterjesztést. Az ülés 5. – a 2010. I. félévi pályázati programokat és az azokhoz 

kapcsolódó keretösszegeket tárgyaló – napirendi pontjához kapcsolódóan előre bocsátotta 

javaslatát,  mely szerint a határon túli célra ne pusztán az előterjesztésben szereplő 30 millió 

forint, hanem az elkülönített teljes összeg, vagyis 46 millió forint kerüljön a tavaszi pályázat 

során meghirdetésre. Javasolta továbbá, hogy a határon túli pályázati keretfelosztásban a 

Fórum próbáljon meg valamilyen arányosítást meghatározni a határon túli területek között a 

lakosság arányát vagy az iskolai rendszerű oktatásban résztvevők létszámát alapul véve. 

 

Pék László a szlovákiai magyar szervezet nevében szintén megköszönte, hogy a határon túli 

téma a Programban szerepel. Elmondta, hogy a korábban a tagok számára írásban megküldött 

javaslataik a tehetséggondozó hálózat, valamint a tehetségsegítő diákprogramok 

megerősítésén alapszik. Fontosnak tartja a határon túl működő tehetséggondozás technikai 

feltételeinek biztosítását. Az ülés 3. – a határon túli tehetségsegítést támogatni kívánó Ady 

Endre Ösztöndíjprogramról szóló - napirendi pontjához kapcsolódóan előre bocsátotta, hogy 

szerinte az ösztöndíjazáskor figyelembe kell venni, hogy nehezen választhatók el a szórvány 

és a kompakt kisebbségi területek Szlovákiában, így a keretfelosztás kritériumainak 

meghatározása nehézségekbe ütközik. Az 5. napirendi ponthoz kapcsolódóan szintén 

javasolta, hogy a határon túli programokra előirányzott teljes összeg, 46 millió forint kerüljön 

meghirdetésre a 2010. I. félévi pályázat során. 
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Kormányos Róbert a vajdasági magyar szervezetek nevében tájékoztatta a Fórum tagjait, 

hogy írásos javaslatát nem volt alkalma a Fórum tagjainak megismerni, de az koncepciójában 

a többi határon túli szervezet javaslatával azonos. 

 

Kormos Dénes reflektálva Somai József és Pék László felvetéseire javasolta, hogy a 

Tehetség Alap forrásainak 10%-a határon túli programokra fordítódjék. Tájékoztatta a 

Fórumot, hogy a határon túli tehetségsegítés céljára kijelölt 46 millió forintos keret teljes 

egésze a tavaszi pályázatokra felhasználható lesz, annak ellenére, hogy a kiírásban 30 millió 

forint keret kerülne megnevezésre, de túlpályázás esetén a tartalék 16 millió forint a 

támogatásokra felszabadítható.  Javasolta továbbá, hogy a Fórum áprilisi ülésére további, a 

határon túli tehetségsegítés támogatásának még hiányzó területeit megjelenítő pályázati 

témajavaslat kerüljön kidolgozásra. 

 

 

Tájékoztató az Oktatásért Közalapítvány által 2009-ben a Nemzeti Tehetség Program 

keretén belül kiírt pályázatokról 

 

Fülöpné Gali Zsófia ismertette a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 2009. 

november 11-i határozata, valamint az Oktatásért Közalapítvány Elnökségének határozata 

alapján 2009 decemberében kiírt négy – felsőoktatási tehetséggondozó műhelyek, közoktatási 

tehetséggondozó műhelyek, természettudományos és műszaki kompetenciák elmélyítését 

támogató tehetségsegítő projektek, tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatának 

támogatása témakörben meghirdetett - pályázatot. A pályázatok beadási határideje – mint 

elmondta – 2010. január 25-e volt, a szakértői munka most is folyik. A Fórum tagjai a 

beérkezett pályázatok darabszámáról, támogatási igényéről készült statisztikát az ülés többi 

anyagával együtt korábban írásban megkapták, amelyet röviden szóban is ismertetett. 

 

Kormos Dénes a beérkezett pályázatok értékeléséhez kapcsolódóan tájékoztatta a Fórumot, 

hogy a szakértőkkel és a pályázati irodával egyeztetve a pályázatok szakmai tartalma alapján 

levonható tanulság, hogy idő- és szükségszerű egy egységes, a szakmai alapfogalmakat 

definiáló fogalomtár kidolgozása, amely folyamatban van a Magyar Géniusz Programirodával 

együttműködve, megjelenése a közeljövőben várható.  

 

Prof. Dr. Csermely Péter megállapította, hogy mind a pályázati kiírások elkészítésére, mind 

a pályázatok benyújtására igen rövid határidő állt rendelkezésre, amelyhez képest sikernek 

tekinthető a benyújtott pályázatok viszonylag magas száma. Javasolta a pályázók 

hozzájárulását kérni adataik közzétételéhez annak érdekében, hogy a Tehetség Tanács 

kapcsolatot építhessen velük, illetve a sikertelenül pályázók számára szakmai támogatást 

nyújthasson. 

Kormos Dénes egyetértett Csermely Péter javaslatával és ahhoz kapcsolódva tájékoztatott 

arról, hogy a közalapítvány alkuratóriumával történt egyeztetés alapján a pályázók adatai 

információs adatbázisként kezelhetők. 

 

Dr. Csépe Valéria kiemelte, hogy a pályázók és a tehetségsegítő műhelyek száma a 

felsőoktatási intézmények mozaikszerűségét is mutatja, ezért indokolt lehet egy, az 

intézményekre és az intézményeken belül működő műhelyekre vonatkozó felmérés: mely 

intézmények működtetnek több műhelyt is, milyen hatású műhelyek ezek és mely területekre 

terjed ki a működésük. 
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8. sz. Határozat (2010.02.17.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével elfogadja Dr. Csépe Valéria, valamint a határon túli szervezetek javaslatait és az 

Oktatásért Közalapítvány beszámolóit. 

 

 

2. napirend: Tájékoztató a Magyar Géniusz Programról 
 

Prof. Dr. Csermely Péter röviden tájékoztatást adott a Magyar Géniusz Program eddigi 

menetéről: 

A tehetségtérkép összeállítása eredményesen halad, eddig 200 partner szervezetet és további 

mintegy 800, tehetségsegítéssel foglalkozó civil szervezetet sikerült azonosítani, jelenleg 

annak felmérése történik, hogy ezek milyen mélységben foglalkoznak tehetségsegítéssel.  

További közel 1000 olyan iskolával történt kapcsolatfelvétel, amelyek valamilyen szinten 

tehetségsegítéssel foglalkoznak, jelenleg ezek értékelése, besorolása zajlik. Jelenleg 198 

regisztrált tehetségpont van, az akkreditáció most is folyik,  így természetesen számuk 

folyamatosan nő. Örömmel nyugtázta, hogy határon túl is nagyon jó kezdeményezések 

vannak, amelyeknek száma folyamatosan nő. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács nagyon jó 

kapcsolatot alakított ki az a határon túli tehetségsegítő szervezetekkel és az eddig kevésbé 

aktív együttműködők bevonásában is fejlődést remél.  

A Program elősegíti továbbá tehetségsegítő tanácsok alakulását, e téren is példaszerű 

kezdeményezésekről számolt be. 

A tehetségnapok megszervezése is zajlik,a központi Tehetségnap 2010. március 26-27-én 

kerül megrendezésre.  

Az Európai Uniós tehetségsegítő programok feltérképezéséhez kapcsolódóan módszertani 

kötet készül, amely a hazai jó példákat külön kötetben tartalmazza majd. 

Intenzív képzési program is folyik a Géniusz Programon belül, 85 képzési program 

akkreditációja kezdődött meg,két éven belül összesen kb. 10 ezer ember képzését szeretnék  

megvalósítani. A képzési elemhez kb. 70 kötetes módszertani segédlet kidolgozása is 

kapcsolódik, melyek kiadása folyamatosan zajlik.  

Elindult a tehetséges fiatalok önmenedzselését, vezetői készségek fejlesztését segítő program 

kidolgozása és egy fenntarthatósági műhely is elkezdte is működését.  

 További feladata a Géniusz Programnak a tehetségsegítés európai uniós népszerűsítésében 

való részvétele. Megköszönte a minisztériumnak, hogy a magyar uniós elnökség kiemelt 

programjába bekerült a tehetséggondozás. Aktívan részt kívánnak venni a 

tehetséggondozásban résztvevő szakemberek elismerésében. Feladatot vállalnak a 

tehetségsegítés kommunikációjában,.  

A Program megvalósításának nehézségei között a kiemelt projekt indításában történt 

késedelmet és így az eredeti megvalósítási időszak rövidülését, a közbeszerzéssel kapcsolatos 

problémákat, valamint a felnőttképzésről rendelkező jogszabályok módosítását említette. 

Végül megköszönte Bajor Péter programmenedzser, a Géniusz Program Tanács, Dr. Szendrő 

Péter, a programiroda dolgozóinak a munkáját, továbbá az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium államtitkárságának és kiemelten dr. Hiller István miniszter úrnak a támogatását, 

amely lehetővé tette a program elindítását. 

 

9. sz. Határozat (2010.02.17.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével elfogadja Prof. Dr. Csermely Péter beszámolóját. 
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3. napirend: Tájékoztató az Ady Endre Ösztöndíjprogramról 
 

Brassói Sándor elmondta, hogy az Ösztöndíjprogram koncepciója még nem került 

jóváhagyásra. A tervezet  a Miniszterelnöki Hivatal  kezdeményezése, egy 2003-ban 

elindítani javasolt, de forráshiány miatt akkor meghiúsult program megvalósítására tett 

javaslat. Az Ösztöndíjprogram célja, hogy a határon túli, nem magyar állampolgárságú, 

hátrányos helyzetű, nehéz szociális helyzetben lévő, kimagasló tanulmányi eredménnyel bíró 

magyar nemzetiségű tanulók ösztöndíj támogatásban részesüljenek. A Miniszterelnöki 

Hivatal javaslata szerint az Ösztöndíjprogram finanszírozása a Nemzeti Tehetség Program 

keretén belül megoldható. A tervezetben 500 fő számára havi 5.000 Ft összegű ösztöndíj 

biztosítása szerepel. 

Az OKM várja a Fórum, illetve a határon túli szervezetek javaslatait a tervezettel, illetve az 

olyan, még nyitott kérdésekben, mint pl. hogy kik lehetnek ösztöndíjasok (magyar nyelven 

tanulók, vagy a magyar kultúrát tanulók), ki(k) választják ki a diákokat.  A Fórum 

felhatalmazása szükséges továbbá ahhoz, hogy a 2009-2010. évi cselekvési tervről szóló 

1120/2009. Korm. határozat módosításával  az Ösztöndíjprogram a Tehetség Alap terhére 

kerüljön megvalósításra. 

 

Orosz Ildikó aggályosnak tartotta a kezdeményezést, tekintettel arra, hogy a kiválasztás 

alapja nem tisztázott. Véleménye szerint olyan mérhető kritériumokat szükséges rögzíteni az 

ösztöndíj feltételeként, mint pl. a magyarországi tanulmányi versenyeken történő részvétel.  

 

Somai József mind a tanulmányi versenyeken történő részvételre tett javaslattal, mind az 

anyagi támogatással egyetértett. 

 

Kormos Dénes javasolta, hogy a Fórum kérje fel az elnökséget az Ösztöndíjprogram 

koncepciójának következő ülésre történő kidolgozására. 

 

10. sz. Határozat (2010.02.17.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével elfogadja Brassói Sándor beszámolóját, valamint jóváhagyta azt a javaslatot, hogy 

a Közalapítvány vegye fel a kapcsolatot a határon túli szervezetekkel az Ösztöndíjprogramhoz 

kapcsolódó javaslatok, vélemények összegzése érdekében és elfogadta a Fórum elnöksége 

által kidolgozandó koncepcióra tett javaslatot. 

 

 

4. napirend: A Nemzeti Tehetség Koordinációs Fórum 2010. évi munkaterve 
 

Brassói Sándor ismertette a Fórum 2009. november 11-i határozata alapján a társelnökök, a 

tárca és a közalapítvány közreműködésével elkészült – és a Fórum tagjai számára írásban is 

előterjesztett -  2010. évi munkatervet. 

 

11. sz. Határozat (2010.02.17.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével elfogadta 2010. évi munkatervét. (Ld. melléklet) 
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5. napirend: Az 1120/2009. Korm. határozat szerinti 2010. I. félévi nyílt és 

meghívásos pályázati és egyéb programok és az ezekhez kapcsolódó 

keretösszegek elfogadása 
 

Javaslat az 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat III. 5. pontjában meghatározott 

feladathoz kapcsolódóan 

 

Kormos Dénes ismertette az MTA felsőoktatási tehetséggondozáshoz kapcsolódó javaslata 

alapján kidolgozott alábbi felsőoktatási pályázati téma javaslatok célját és tartalmát: 

1) Tudományos diákkörök 

2) Mentori rendszer 

3) Hazai és nemzetközi tanulmányi versenyek támogatása 

4) Szakkollégiumok 

5) Regionális szakkörök 

 

 

12. sz. Határozat (2010.02.17.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével javasolja, hogy az Előterjesztésben szereplő részletes témajavaslat alapján az 

Oktatásért Közalapítvány az alábbi témákban dolgozzon ki, és hirdessen meg nyílt, illetve 

meghívásos pályázatokat az 1120/2009. Korm. határozat III. 5. pontjának megfelelően: 

1) tudományos diákkörök, 

2) mentori rendszer, 

3) hazai és nemzetközi tanulmányi versenyek, 

4) szakkollégiumok, 

5) regionális szakkörök 

támogatására összesen 215 millió Ft kerettel. 

 

A további három felsőoktatási területet – emelt szintű kurzusok, kurzusfüggetlen tanulmányi 

versenyek, doktori iskolák – érintő pályázati javaslathoz további egyeztetés szükséges, melyet 

követően a Fórum áprilisi ülésén kerül előterjesztésre. 

 

 

Javaslat az 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat IV. 3. pontjában meghatározott 

feladathoz kapcsolódóan 
 

Kormos Dénes ismertette a határon túli szervezetek írásban megküldött javaslatai alapján 

kidolgozott, a határon túli magyar nyelvű tehetséggondozó műhelyek támogatására pályázati 

téma javaslatok célját és tartalmát. A javasolt pályázati keret 30 millió Ft, további 16 millió Ft 

a pályázati keretet meghaladó igénylés esetén felhasználható lenne. 

 

13. sz. Határozat (2010.02.17.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével javasolja, hogy az Előterjesztésben szereplő részletes témajavaslat alapján az 

Oktatásért Közalapítvány a határon túli magyar nyelvű tehetséggondozó műhelyek 

támogatására dolgozzon ki, és hirdessen meg pályázatot az 1120/2009. Korm. határozat IV.3. 

pontjának megfelelően, összesen 30 millió Ft kerettel. Továbbá a közalapítvány 16 millió Ft-

ot tartalékoljon határon túli pályázati célra. 
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Javaslat az 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat III. 1. pontjában meghatározott 

feladathoz kapcsolódóan 

 

Kormos Dénes ismertette az Előterjesztésben szereplő a tehetségek segítését szolgáló 

korszerű pedagógiai módszerek továbbképzési rendszerekbe történő beépítésének elemzésére 

készült javaslatot. 

 

14. sz. Határozat (2010.02.17.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével javasolja, hogy az Előterjesztésben szereplő részletes témajavaslat alapján az 

Oktatásért Közalapítvány a tehetségek segítését szolgáló korszerű pedagógiai módszerek 

továbbképzési rendszerekbe történő beépítésének elemzése céljából kérjen fel szakértőt, 

összesen 500 ezer Ft kerettel. 

 

 

Javaslat az 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat III. 2. d. pontjában meghatározott 

feladathoz kapcsolódóan 

 

Kormos Dénes ismertette az előterjesztésben szereplő a tehetségsegítés szakmai alapelveinek 

meghatározása és jogszabályi érdekében regionális munkacsoportok szakmai munkájának 

támogatására készült témajavaslatot. 

 

15. sz. Határozat (2010.02.17.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő részletes témajavaslat alapján az 

Oktatásért Közalapítvány a tehetségsegítés szakmai alapelveinek meghatározása és 

jogszabályi érdekében regionális munkacsoportok szakmai munkájának támogatására 

dolgozzon ki és írjon ki pályázatot, összesen 9 millió Ft kerettel. 

 

 

Javaslat az 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat III. 6. pontjában meghatározott 

feladathoz kapcsolódóan 
 

Kormos Dénes ismertette az előterjesztésben szereplő az alap- és középfokú oktatásban 

résztvevő tanulók hazai tanulmányi, tehetséggondozó és művészeti versenyeinek és 

nemzetközi versenyen való részvételének támogatására tett javaslatot. 

 

16. sz. Határozat (2010.02.17.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő részletes témajavaslat alapján az 

Oktatásért Közalapítvány az alap- és középfokú oktatásban résztvevő tanulók hazai és 

nemzetközi versenyen való részvételének támogatásához szükséges nyílt, illetve meghívásos 

pályázati kiírások feltételeit készítse elő és egyeztesse az OKM közoktatási szakterületével, 

illetve jelentesse meg a pályázatokat, összesen 210 millió Ft kerettel. 

 

 

Javaslat az 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat VI. 2. pontjában meghatározott 

feladathoz kapcsolódóan 

 

Kormos Dénes ismertette az Előterjesztésben szereplő a tehetséges fiatalok életvitelét segítő 

szolgáltatások támogatására készült témajavaslatot. 
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Dr. Csépe Valéria a pályázati témajavaslat több elemét bizonytalannak találta, így az 

„életvitel” kifejezés értelmezését, vagy a támogatandók körének meghatározását, ezért 

javasolta, hogy a tehetségpontok akkreditációja során feltárt tapasztalatok áttekintését 

követően, a Fórum soron következő ülésére kerüljön a javaslat átdolgozásra, kiegészítésre.  

 

17. sz. Határozat (2010.02.17.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével úgy dönt, hogy az 1120/2009. Korm. határozat VI.2. pontjához tett javaslatról a 

döntést elnapolja, egyben felkéri az Oktatásért Közalapítványt, hogy a Nemzeti Tehetségügyi 

Koordinációs Fórum soron következő ülésére dolgoztassa át és egészítse ki a javaslatot. 

 

 

Javaslat az 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat VII. 2. pontjában meghatározott 

feladathoz kapcsolódóan  

 

Kormos Dénes ismertette az Előterjesztésben szereplő témajavaslatot a tehetségsegítésben 

résztvevő pedagógusok tehermentesítésének támogatására, és egyben a Fórum felhatalmazását 

kérte, hogy a témában egy részletes pályázati konstrukció kerüljön kidolgozásra összesen 60 

millió Ft kerettel 

 

18. sz. Határozat (2010.02.17.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangúlag  

úgy dönt, hogy az 1120/2009. Korm. határozat VII.2. pontjához kapcsolódóan az Oktatásért 

Közalapítvány az Előterjesztés alapján készítsen részletes pályázati kiírás javaslatot a 

Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum soron következő ülésére. 

 

 

Javaslat az 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat VII. 3. pontjában meghatározott 

feladathoz kapcsolódóan  

 

Kormos Dénes ismertette az előterjesztésben szereplő, a tehetségsegítésben résztvevő 

pedagógusok, szakemberek számára adományozható cím támogatására készült javaslatot. 

 

Prof. Dr. Csermely Péter javasolja, hogy a keret legyen 9 millió Ft, illetve a díjazási 

rendszer kidolgozása előtt a Mentor díjjal, illetve egyéb, tehetségsegítésben résztvevők 

számára odaítélhető elismerésekkel történő összehangolása kerüljön megvizsgálásra. 

 

19. sz. Határozat (2010.02.17.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével úgy dönt, hogy az 1120/2009. Korm. határozat VII.3. pontjához tett javaslatról a 

döntést elnapolja, egyben felkéri az Oktatásért Közalapítványt, hogy a tehetségsegítésben 

résztvevő pedagógusok, szakemberek számára adományozható cím támogatására készült 

javaslatot dolgozza át és hangolja össze a Mentor díjjal, valamint egyéb, tehetségsegítésben 

résztvevők számára odaítélhető elismerésekkel a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 

következő ülésére. 

 

 

Javaslat az 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat VIII.1. pontjában meghatározott 

feladathoz kapcsolódóan  

 

Kormos Dénes ismertette az előterjesztésben szereplő, a tehetséges fiatalok különleges 

helyzetét tudatosító programok támogatására készített javaslatot. 
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20. sz. Határozat (2010.02.17.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével javasolja, hogy az Előterjesztésben szereplő részletes témajavaslat alapján az 

Oktatásért Közalapítvány a tehetséges fiatalok különleges helyzetét tudatosító programok 

támogatására dolgozzon ki és írjon ki pályázatot, összesen 40 millió Ft kerettel. 

 

 

Javaslat az 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat VIII. 2. pontjában meghatározott 

feladathoz kapcsolódóan  

 

Kormos Dénes javasolja, hogy az 1120/2009. Korm. határozat VII.3. pontjával egységben 

legyen kidolgozva a tehetségsegítőket támogató személyek és szervezetek elismerését  

szolgáló program. 

 

21. sz. Határozat (2010.02.17.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével úgy dönt, hogy az 1120/2009. Korm. határozat VIII.2. pontjához tett javaslatról a 

döntést elnapolja, egyben felkéri az Oktatásért Közalapítványt, hogy a tehetségsegítésben 

résztvevő pedagógusok, szakemberek számára adományozható cím támogatására készült 

javaslatot dolgozza át és hangolja össze az 1120/2009. Korm. határozat VII.3. pontjával, a 

Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum következő ülésére. 

 

6. napirend: Tájékoztató a Nemzeti Tehetség Program megismertetése 

érdekében történő kezdeményezésekről 
 

Fülöpné Gali Zsófia tájékoztatta a Fórum tagjait a Nemzeti Tehetség Program számára 

egyedi arculattal készülő honlapról, amely március közepéig elindul.  

Ismertette továbbá az előterjesztésben szereplő 1120/2009. Korm. határozat IX.1. pontjához 

kapcsolódó kommunikációs tervet, melynek kiemelt részét képezi a Nemzeti Tehetség 

Program 1%-os média kampánya. 

 

Dr. Csépe Valéria kellően kidolgozottnak, alátámasztottnak tartotta a kommunikációs tervet, 

emellett felajánlotta az MTA kommunikációs főosztályának segítségét a Tehetség Program 

népszerűsítését szolgáló kampányban. 

 

22. sz. Határozat (2010.02.17.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével úgy dönt, hogy az 1120/2009. Korm. határozat IX.1. pontjához kapcsolódó 

kommunikációs tervet elfogadja, összesen 30 millió Ft kerettel, melynek része a 15 millió Ft-

os 1%-os kampány keret. 

 

Dr. Szüdi János megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.  

 
Budapest, 2010. február 17.  

 

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

  jegyzőkönyvvezető      hitelesítő  

 

Melléklet: A Nemzeti Tehetség Koordinációs Fórum 2010. évi munkaterve 
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NTKF – 2010. február 17. ülés, 4. napirendi pont 

  

AA  NNeemmzz eett ii   TTeehheettss éégg   KKoooorrdd iinnáácc iióóss   FFóó rruumm  

22001100 ..   éé vvii   MMuunnkkaatteerr vvee   

 

Általános célkitűzések 

 

A Fórum a 2010. évi munkatervének meghatározásakor a számára jogszabályokban 

meghatározott feladatok elvégzésével egységben az alábbi célokat tűzi ki: 

1. folyamatosan tájékozódni kíván a Nemzeti Tehetség Program megvalósulását 

elősegítő programokról, azok erőforrásairól. 

2. Az erőforrások felhasználásának rendszerbe foglalása és hatékonyságának javítása 

érdekében áttekinti a minisztériumoknál és más központi szerveknél meglévő 

tehetségsegítéssel összefüggő kezdeményezéseket, programokat. Javaslatokat tesz 

a szükséges intézkedésekre. 

3. A Nemzeti Tehetség Alap forrásainak felhasználására tett javaslatainál a 1120/2009. 

(VII.23.) Korm. határozatban foglaltak megvalósítása mellett fokozottan figyelembe 

kívánja venni a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program keretében készülő 

tehetség térkép adatait. 

4. Kiemelt célnak tekinti az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését: 

 A tehetségsegítő programokhoz való hozzáférés esélyeinek javítását 

 A programok elérhetőségében a területi egyenlőség megteremtését 

 Külön figyelmet kíván fordítani a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetűek, a roma tanulók, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű 

térségekben élők bevonására 
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2010. évi ülésterv 

 

1. ülés: 2010. február 17. 

Javasolt napirendi pontok: 

 Tájékoztató a Fórum 2009. november 11-i ülésén hozott határozatok alapján 

 Az MTA felsőoktatási témában tett javaslatairól 

 A határon túli szervezet által tett javaslatokról 

 Az Oktatásért Közalapítvány által 2009-ben a Nemzeti Tehetség Program keretén 

belül kiírt pályázatokról 

 Tájékoztató a Magyar Géniusz Programról 

 Tájékoztató az Ady Endre Ösztöndíjprogramról 

 A Nemzeti Tehetség Koordinációs Fórum 2010. évi munkaterve 

 Az 1120/2009. Korm. határozat szerinti 2010. I. félévi pályázati és egyéb programok 

és az ezekhez kapcsolódó keretösszegek elfogadása 

 Az 1120/2009. Korm. határozat szerinti 2010. I. negyedéves pályázati témák 

elfogadása 

 Tájékoztató a Nemzeti Tehetség Program megismertetése érdekében történő 

kezdeményezésekről (honlap, média kampány) 

 

 

    2. ülés: 2010. április 21. 

Javasolt napirendi pontok: 

 Beszámoló a Nemzeti Tehetség Alap 2009. évi felhasználásának pénzügyi 

eredményéről 

 Tájékoztató a Nemzeti Tehetség Program 2010. I. negyedévben kiírt pályázatairól 

 Az 1120/2009. Korm. határozat szerinti 2010. II. negyedéves pályázati témák 

elfogadása 

 Tájékoztató a Nemzeti Tehetség Program 1%-os média kampányának menetéről 

 Egyéb 
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3. ülés: 2010. szeptember 22. 

Javasolt napirendi pontok: 

 Tájékoztató a Nemzeti Tehetség Program 2010. II. negyedévben kiírt pályázatairól 

 Tájékoztató a minisztériumok tehetségsegítést érintő programjairól, javaslat a 

támogatások összehangolásának lehetőségeire 

 Tájékoztató a Nemzeti Tehetség Programot segítő, EU támogatással megvalósuló 

projektekről 

 Az 1120/2009. Korm. határozat szerinti 2010. II. féléves pályázati témák elfogadása 

 

 

4. ülés: 2010. november 24. 

Javasolt napirendi pontok: 

 Összefoglaló tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2010. évi programjairól 

 A Nemzeti Tehetség Program 2011. évi programjainak előkészítése 

 A Nemzeti Tehetség Koordinációs Fórum 2011. évi Munkatervének előkészítése 

 Egyéb 


