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EMLÉKEZTETŐ 
a Nemzeti Tehetség Koordinációs Fórum üléséről 

 

Helyszín: Oktatási és Kulturális Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) 

      1. emeleti tárgyaló 

 

Időpont: 2010. május 5. 

 

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. Szendrő Péter (a Fórum társelnöke, Prof. Dr. Csermely Péter helyett) 

Bajor Péter, Géniusz Program Iroda, irodavezető (a Fórum társelnöke, Kormos Dénes 

helyett) 

Mátyás Judit, Önkormányzati Minisztérium (Dr. Csányi Klára helyett) 

Tóth Veronika, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

Lakrovits Elvira főosztályvezető-helyettes, Pénzügyminisztérium 

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

Edit helyett) 

Szemenyi István kormányfőtanácsos, Miniszterelnöki Hivatal 

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

 Rajnai Gábor elnök, Logos Alapítvány 

Veres Pál elnök, Arany János Tehetséggondozó Program Int. Egyesülete 

Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes, Oktatási és Kulturális Minisztérium 

 Somai József elnök, Nyilas Misi Tehetséggondozó Egyesület 

Pék László elnök, Szlovákiai Magyar Pedagósusok Szövetsége 

Berki Károly irodavezető, Kárpátaljai Pedagógusok Szövetsége (Orosz Ildikó helyett) 

Fésűsné Illés Edit Felügyelő Bizottsági elnök, Oktatásért Közalapítvány 

Sarka Ferenc Tehetségsegítő Alkuratórium elnöke, Oktatásért Közalapítvány 

 Fülöpné Gali Zsófia ügyvezető, Oktatásért Közalapítvány 

Orbán Anikó referens, Oktatási és Kulturális Minisztérium 

Némethné Pallay Szilvia, Oktatási és Kulturális Minisztérium 

 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a Nemzeti Tehetség Alap 2009. évi felhasználásának pénzügyi 

eredményéről – előadó: Fülöpné Gali Zsófia, Oktatásért Közalapítvány titkárságvezető 

2. Tájékoztató a Nemzeti Tehetség Program 2010. I. negyedévben kiírt pályázatainak 

eredményéről – előadó: Fülöpné Gali Zsófia, Oktatásért Közalapítvány titkárságvezető 

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

elfogadása – előadó: Fülöpné Gali Zsófia, Oktatásért Közalapítvány titkárságvezető 

4. Tájékoztató az Ady Endre Ösztöndíjprogramról – előadó: Brassói Sándor, OKM 

Közoktatási Főosztály 

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

előadó: Fülöpné Gali Zsófia, Oktatásért Közalapítvány titkárságvezető 

6. Egyéb 
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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. Megállapította, hogy a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 

(továbbiakban Fórum) határozatképes, ezt követően a Pénzügyminisztérium és a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium delegáltjainak bemutatkozása után 

felkérte az előadót az első napirendi pont ismertetésére. 

 

 

 

1. napirend: Beszámoló a Nemzeti Tehetség Alap 2009. évi felhasználásának 

pénzügyi eredményéről 

 

Fülöpné Gali Zsófia ismertette a Nemzeti Tehetség Alap 2009. évi felhasználásának 

pénzügyi eredményét, valamint a 2010. évi források tervezett felosztását. Ennek tartalma a 

Munkaerőpiaci Alapból befolyó és az 1120/2009 (VII.23.) Korm. határozat feladataira 

fordítható 1.416.450.000,- Ft felosztása és a felosztott keretek 1120/2009 (VII.23.) Korm. 

határozat pontjaihoz történő rendelése. 

 

Dr. Csépe Valéria kérdésére válaszolva  Fülöpné Gali Zsófia tájékoztatta a Fórumot, hogy a 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel történő szerződés megkötésére 2010. 

március 31-én sor került, száma MPA-KA-SZMM-OKM-2/2010., a támogatás folyósításának 

határidejét 2010. május 15-ében rögzíti a megállapodás.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem merült fel, így Szüdi János 

javasolta, hogy mivel az 1., 2., 3. napirendi pont összekapcsolódik tartalmában, ezért azokat a 

Fórum egységesen kezelje, és a 3. napirend ismertetése, megvitatása után szavazzon azok 

elfogadásáról. 

 

A javaslattal mindenki egyetértett. 

 

 

 

2. napirend: Tájékoztató a Nemzeti Tehetség Program 2010. I. negyedévben kiírt 

pályázatainak eredményéről 

 

Fülöpné Gali Zsófia ismertette a Nemzeti Tehetség Alapkeretéből megvalósítandó, az 

Oktatásért Közalapítvány által megjelentetett pályázatok eredményét. A Közalapítvány a 

OKM-mel kötött 20219/2009. sz. szerződés szerint felhasználható 423.717.300,- Ft terhére 

összesen 397.000.000,- Ft kerettel négy pályázati kiírást, öt témakörben jelentetett meg a 

felsőoktatási, közoktatási, óvodai, természettudományos műhelyek és a térségi 

tehetséggondozó hálózatok támogatására.  

Az öt témakörben a pályázatok elbírálását követően 272.063.724,- Ft került kiosztásra. A 

fennmaradó összeg terhére a 2010/2011-es tanévben közoktatási-óvodai tehetségműhelyek 

(105.673.576,- Ft), valamint a határon túl folyó magyar nyelvű tehetséggondozó programok 

támogatását szolgáló pályázat (46.000.000,- Ft) kerül kiírásra. A Közalapítvány 

Tehetségsegítő Alkuratóriuma 2010. június 30-ig megjelenteti a felhívásokat. 

Ezen felül a közalapítvány májusban, júniusban folyamatosan jelenteti meg kiírásait a Fórum 

2010. február 17-i döntésének megfelelően a Munkaerőpiaci Alapból befolyó forrás terhére.  
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A pályázatok bírálatának tapasztalatai közül kiemelte a pályázatok színvonalbeli különbségét 

valamint tájékoztatott arról, hogy a felsőoktatást érintő pályázatok esetében a  a kuratórium 

limitálta a karokra eső, támogatott tehetségműhelyek számát.  

 

Dr. Csépe Valéria a pályázati tapasztalattal kevésbé rendelkező közoktatási intézmények 

részére a szükséges ismeretek átadását szolgáló program elérhetővé tételét, dr. Szüdi János 

ügyfélszolgálati rendszer kiépítését javasolta.  

 

Sarka Ferenc a felvetésekre reagálva tájékoztatta a Fórumot, hogy a Magyar Géniusz 

Program keretén belül több ezer pedagógus, továbbképzése fog ingyenesen megvalósulni 

2010 őszétől, és a továbbképzés tematikájában a projektkészítés is szerepel. Továbbá a 

közalapítvány ügyfélszolgálati időben hívható, a kollégák eddig is mind telefonon mind e-

mailben a pályázók rendelkezésére álltak. Ezen felül a közalapítvány rendszeres pályázói 

tájékoztatót tart – a legutóbbin több mint 100 érdeklődő volt – ahol személyesen is feltehetik 

az érdeklődők a kérdéseiket. 

 

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a pályázatok bírálatának lezárását követően szükséges 

a pályázási tevékenység eredményességére vonatkozó visszacsatolás a Fórum számára. 

Ugyancsak egyetértettek abban, hogy mind a monitoring rendszer kialakítására, mind a 

beszámoltatásra fokozott hangsúlyt kell fektetni, ez utóbbi esetében a támogatási 

szerződésekben előírt, nyilvános beszámolási kötelezettségre született javaslat.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan  további kérdés, észrevétel nem hangzott el.  

 

 

 

3. napirend: Az 1120/2009. Korm. határozat szerinti 2010. II. negyedéves pályázati 

témák elfogadása 

 

Fülöpné Gali Zsófia ismertette az 1120/2009. Korm. határozat III.6., IV.2., V.2., V.3., V.4., 

V.5., V.6., V.7., V.8., VI.2., VII.1., VII.2., VII.3., VIII.2. pontjaihoz kapcsolódó szakmai 

javaslatokat,. pontjai. Az V. pontokhoz tartozó, az egyenlő hozzáférés biztosítását elősegítő 

feladatokkal összefüggő szakmai előkészítő munkába a Közalapítvány bevonta a Szociális és 

Munkaügyi Minisztérium által delegált szakértőket.  

 

Fésűsné Illés Edit javasolta, hogy a III.6. ponthoz (tehetséggondozó, tanulmányi, művészeti, 

valamint nemzetközi tanulmányi versenyek támogatása) készített pályázati kiírás tervet a 

Közalapítvány egyeztesse a korábbi kiíró, az OKM szakembereivel. 

 

Lakrovits Elvira javasolta, hogy az esélyegyenlőséget szolgáló feladatokhoz készített 

pályázati kiírásokban évközi és 2011. évi nyári táborok szerepeljenek, tekintettel arra, hogy a 

felhívások megjelenésének időpontja nem ad lehetőséget 2010. évi nyári tábor szervezésére. 

 

Dr. Csépe Valéria javasolta, hogy ugyanebben a pályázati kiírásban a roma fiatalok 

tehetségsegítővé válását segítő támogatás célcsoportja diplomás vagy felsőoktatási hallgatók 

helyett, a legalább érettségivel rendelkezők köre legyen. 

 

Sarka Ferenc a közalapítvány Tehetségsegítő Alkuratóriuma nevében a javaslatokkal 

egyetértett. 
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Dr. Csépe Valéria a Korm. hat. VII.1., VII.3., és a VIII. 2. (a tehetségsegítő személyek, 

szervezetek munkájának megbecsülése, a tehetség fejlesztését segítő környezet kialakítása) 

pontjaihoz kapcsolódóan javasolta, hogy a Közalapítvány vizsgálja meg, hogy a 

kormányhatározathoz illeszthető-e egy meglévő azonos célú díj anyagi támogatása. 

 

Szüdi János felkérte a Közalapítványt, hogy egyeztessen az OKM Jogi Főosztályával a díj 

alapításának és adományozásának feltételeiről. 

 

Fésűsné Illés Edit kérte Lakrovits Elvira, valamint a döntéshozatal előkészítésében 

résztvevők segítségét abban, hogy a közalapítvány által nyújtandó ösztöndíjak és díjak 

adómentesek lehessenek. 

 

A megjelentek támogatták továbbá azt a javaslatot, hogy a Közalapítvány az együttműködés 

kiszélesítése érdekében szervezzen egyeztetést a határon túli szervezetek képviselőivel. 

 

Az előterjesztéssel további kérdés, észrevétel nem hangzott el.  

 

Az 1-3. napirendekben foglalt előterjesztésekre vonatkozóan a Fórum az alábbi határozatokat 

hozta: 

 

 

23. sz. Határozat (2010.05.05.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével elfogadta az 1. napirendi ponthoz, a Nemzeti Tehetség Alap 2010. évi 

keretfelosztására készített előterjesztési javaslatot. 

 

24. sz. Határozat (2010.05.05.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével elfogadta a 3. napirendi ponthoz kapcsolódóan a 2010. II. negyedéves pályázati 

témákhoz tett, jegyzőkönyvben rögzített módosító javaslatokat. 

 

25. sz. Határozat (2010.05.05.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével a 24. sz. Határozatával elfogadott módosításokkal együtt elfogadja a 3. napirendi 

ponthoz kapcsolódóan a 2010. II. negyedéves pályázati témákhoz készített előterjesztési 

javaslatot. 

 

 

 

4. napirend: Tájékoztató az Ady Endre Ösztöndíjprogramról 

 

 

Brassói Sándor tájékoztatott arról, hogy a határon túli magyar nyelvű tehetséggondozásban 

résztvevő tehetséges magyar fiatalok támogatását szolgáló, a Fórum előző ülésén tervezetként 

tárgyalt Ady Endre Ösztöndíjprogram a 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat IV. 3 

pontjának kiegészítésével bekerült a határon túli magyarság tehetségsegítő szervezeteivel 

együttműködésben kidolgozandó programok közé.  A Fórum határon túli tagjai felkérést 

kaptak a testület februári ülésén, hogy tegyenek írásos javaslatokat az ösztöndíjprogram 

megvalósítására. Mivel az egyeztetés folyamata nem zárult le, ezért javasolta, hogy a 

pályázati kiírás véglegesítése és a pénzügyi keret felosztásának meghatározása érdekében a 

Közalapítvány műhelymunka keretében szervezzen egyeztetést a határon túli szervezetek 

képviselőivel. 
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Az előterjesztéssel kapcsolatosan  kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

26. sz. Határozat (2010.05.05.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével elfogadja Brassói Sándor azon javaslatát,  hogy a Közalapítvány az Ady Endre 

Ösztöndíjprogram pályázati kiírásának véglegesítése és  a határon túli célokra fordítandó 

pénzügyi keret felosztásának meghatározása érdekében műhelymunka keretében szervezzen 

egyeztetést a határon túli szervezetek képviselőivel. 

   

 

 

5. napirend: Tájékoztató a Nemzeti Tehetség Program 1%-os média kampányának 

menetéről 

 

 

Fülöpné Gali Zsófia bemutatta a Fórum tagjainak a Nemzeti Tehetség Program számára 

készített arculati tervet, valamint tájékoztatta a tagokat a Nemzeti Tehetség Program hivatalos 

honlapjának elindításáról.  

A Nemzeti Tehetség Program 1%-os kampánya kapcsán elmondta, hogy a választási időszak 

miatt az országos TV csatornák elnökeivel tervezett stratégiai megbeszélés és így a televíziós 

kampány meghiúsult. Ennek megfelelően a médiában történő megjelenésre tervezett 15 millió 

Ft-os keret csak mintegy kétharmadát használta fel a Közalapítvány. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételek között elsősorban a kampány lebonyolításával 

kapcsolatos, a gyakorlatlanságból eredő kritikák jelentek meg. Javaslat hangzott el továbbá 

arra vonatkozóan, hogy az 1%-os nyilatkozatok benyújtásáig rendelkezésre álló időben a 

feladatra fordítható még fennmaradt összeget célzott kommunikációra használja fel a 

Közalapítvány. Az arculati tervet megfelelőnek találták a Fórum tagjai.  

 

 

27. sz. Határozat (2010.05.05.): A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangú 

döntésével elfogadja a Nemzeti Tehetség Program bemutatott arculati tervét. Továbbá felkéri 

a közalapítványt, hogy az 1%-os kampányra elkülönített 15 millió Ft-os keretet használja fel 

további reklámok megjelentetésére a kampány keretén belül. 

 

 

6. napirend: Egyebek 

 

Brassói Sándor tájékoztatta a Fórumot, hogy a Fórum civil tagjainak delegálására 

meghatározott időtartam letelt, így szükségessé vált a civil tagok megválasztása a Fórum 

ügyrendjének megfelelően. A delegálásról szóló tájékoztató megjelent az OKM honlapján, a 

jelentkezéseket 2010. június 4-ig lehet benyújtani a közalapítvány címére. 

 

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így Dr. Szüdi János megköszönte a részvételt és 

bezárta az ülést.  

 

Budapest, 2010. május 18. 

 

 

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

  jegyzőkönyvvezető      hitelesítő  


