
 

Emlékeztető a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 2020. november 10-i üléséről Oldal: 1 / 18 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum üléséről 

 

 

Helyszín: online 

Időpont: 2020. november 10. 10:00 óra 

 

 

I. Jelen vannak: 

 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum szavazati joggal rendelkező tagjai: 

 

 A Fórum szavazati joggal rendelkező elnöke Novák Katalin családokért felelős tárca 

nélküli miniszter 

 Magyar Tudományos Akadémia elnöke Freund Tamás a Fórum társelnöke delegáltja 

Csapó Benő a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottságának 

társelnöke 

 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke Dr. Polonkai Mária a Fórum társelnöke; 

 Miniszterelnökség: Dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 

delegáltja Nagy Mariann Veronika politikai tanácsadó 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások 

miniszterének delegáltja Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár, Köznevelésért Felelős 

Államtitkárság 

 Belügyminisztérium: Dr. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter 

delegáltja Zsinka András helyettes államtitkár, Személyügyi Helyettes Államtitkárság 

 Agrárminisztérium: Dr. Nagy István agrárminiszter delegáltja Ricsóyné Virág Zsófia 

titkárságvezető, Agrárszakképzésért Felelős Helyettes Államtitkárság 

 Honvédelmi Minisztérium: Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter delegáltja Győri 

Péter Pál ezredes, Humánpolitikai Főosztály 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium: Dr. Palkovics László innovációs és 

technológiai miniszter delegáltja Köteles Rita osztályvezető, Felsőoktatási 

Intézményfejlesztési Osztály 

 Bajor Péter ügyvezető elnök, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

delegáltja 

 Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin igazgató, Kutató Diákokért Alapítvány 

delegáltja 

 Hegedüs Zoltán elnök, a Nemzeti Ifjúsági Tanács delegáltja 

 Ember Csaba elnök, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének 

delegáltja  
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A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum tanácskozási joggal rendelkező tagjai a 

határon túli magyar tehetségsegítő szervezetek képviselői: 

 

− Bereczki Kinga elnök, Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács  

− Fekete Irén elnök, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

Meghívottak: 

 

 Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár delegáltja Krucsainé Herter Anikó 

helyettes államtitkár, Kulturális Fejlesztésekért és Finanszírozásért Felelős Helyettes 

Államtitkárság 

− Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár delegáltja Spohn Beáta referens, 

Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekek, Tanulók Ügyeinek Osztálya 

− Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár delegáltja Csejtei Andrea osztályvezető, 

Sportszakmai és Utánpótlás-nevelési Osztály  

− Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár delegáltja Hajnal Virág 

főosztályvezető, Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező Főosztály 

− Dr. Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár 

− Magyar Judit koordinációért felelős helyettes államtitkár 

− Brassói Sándor elnök, Oktatási Hivatal  

− Würtz Csilla ügyvezető igazgató, Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Közhasznú 

Kft. 

− Dr. Lantos Krisztina tanácsadó, Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Közhasznú 

Kft. 

− Dr. Csáky Gyopárka programcsoport vezető, Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

− Fehérpataky Balázs szakmai vezető, Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit 

Közhasznú Kft. 
− Prof. Dr. Szendrő Péter elnök, Országos Tudományos Diákköri Tanács  

− Babik Anna főosztályvezető, Miniszterelnökség, Családokért Felelős Tárca Nélküli 

Miniszter, Tehetségekért Felelős Főosztály 

− Krekuska Róbert osztályvezető, Miniszterelnökség, Családokért Felelős Tárca 

Nélküli Miniszter, Tehetségekért Felelős Főosztály, Tehetségügyi Programok Osztály 

− Újváriné Gercsák Anikó, Miniszterelnökség, Családokért Felelős Tárca Nélküli 

Miniszter, Tehetségekért Felelős Főosztály 

− Monszpart Zsolt mb. főigazgató, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

− Szántai Irén általános főigazgató-helyettes, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

− Binder Eufrozina pályázati igazgató, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

− Faragó Tamás osztályvezető, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

 

A résztvevők online bejelentkezése és az online térhez kapcsolódó technikai információk 

megosztása után Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, a Fórum szavazati 
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joggal rendelkező elnöke, a Fórum ülésének levezető elnöke köszöntötte a Fórum társelnökeit, 

tagjait, illetve a Fórumra bejelentkező valamennyi résztvevőt.  

Novák Katalin miniszter asszony elmondta, hogy a Tehetségügyi Koordinációs Fórum 

rendszeres megszervezésének egyik fontos célja a tervezett döntések közös megvitatása és 

meghozatala.  Hangsúlyozta, hogy a tehetséggondozás olyan nemzeti ügy, amely mindannyiunk 

számára rendkívül fontos. Külön köszöntette Dr. Vitályos Eszter államtitkár asszonyt, aki 

miniszter asszony mellett személyesen megjelenve nyújt tájékoztatást az uniós fejlesztési 

programokról, azok tehetséggondozáshoz kapcsolódó fejlesztéseiről. Tájékoztatta a 

résztvevőket a személyét érintő változások kapcsán, hogy a tehetségügy olyan kiemelt terület, 

mely közvetlen miniszteri irányítás alatt fog a továbbiakban működni. Megköszönve dr. Lantos 

Krisztina eddigi munkáját, köszöntette a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. új 

ügyvezető igazgató asszonyát, Würtz Csillát.  

Miniszter asszony tájékoztatta a résztvevőket, hogy parlamenti elfoglaltságai miatt nem tud az 

ülés végéig jelen lenni, ezért delegálja a levezető elnöki feladatokat Babik Anna 

főosztályvezető asszonynak, a Fórum titkárának, továbbá Binder Eufrozina igazgató asszonyt 

megbízta a jegyzőkönyv vezetésével. 

Főosztályvezető asszony a szavazáshoz kapcsolódóan azt kérte a szavazati joggal rendelkező 

résztvevőktől, hogy a hallgatás jelentse az „igen” szavazatot, aki nem ért egyet az 

elhangzottakkal és a szavazata „nem”, az jelezze felszólalásával.  

 

II. Határozatképesség megállapítása 

 

Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott Levezető Elnökeként a 

határozatképesség megállapíthatósága érdekében a szavazati joggal rendelkező tagokat 

egyenként szólította, majd megállapította, hogy a Fórum határozatképes. 12 szavazati joggal 

rendelkező tag jelent meg az ülésen. (A Fórum ülése akkor határozatképes, ha azon az állandó 

tagok több mint a fele jelen van: legalább 9 fő.) 

Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott Levezető Elnökeként ismertette az 

ülés napirendi pontjait. 

 

A Fórum ülésének napirendi pontjai: 

 

1) Előterjesztés ismertetése a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi 

cselekvési programja vonatkozásában 

Előterjesztő: Novák Katalin, családokért felelős miniszter 

 

2) Beszámoló a 2021–2027 közötti európai uniós fejlesztéspolitikai időszakban tervezett 

általános fejlesztésekről 

Előterjesztő: Dr. Vitályos Eszter, európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár 

 

3) Beszámoló a 2021–2027 közötti európai uniós fejlesztéspolitikai időszakban tervezett 

családügyi fejlesztésekről 

Előterjesztő: Magyar Judit, koordinációért felelős helyettes államtitkár 
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4) Beszámoló az EFOP-3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa projekt előrehaladásáról 

Előterjesztő: Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. és a Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

 

5) Beszámoló a Stipendium Peregrinum projekt előrehaladásáról 

Előterjesztő: Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft.  

 

6) Egyebek 

 

 

Az 1-5. napirendi pontokhoz kapcsolódóan írásos előterjesztés készült, melyet a Nemzeti 

Tehetségügyi Koordinációs Fórum Titkársága előzetesen elektronikusan megküldött a 

résztvevőknek. 

 

Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott Levezető Elnökeként megkérte a 

megjelenteket, hogy amennyiben bárkinek kérdése, felvetése van a napirendi pontokkal 

kapcsolatban, azt jelezze. 

 

Hozzászólás nem történt. 

 

Szavazás: a Fórum jelen lévő tagjai egyhangúan elfogadták a Fórum 2020. november 

10-i ülés napirendi pontjait. 

 

III. A napirendi pontok érdemi tárgyalása 

 

1. napirendi pont 

 

Előterjesztés ismertetése a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi 

cselekvési programja vonatkozásában 

Előterjesztő: Novák Katalin, családokért felelős miniszter 
 

Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott Levezető Elnökeként felkérte 

Novák Katalin miniszter asszonyt az 1. napirendi pontban foglaltak előadására.  

 

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter asszony a Nemzeti Tehetség 

Program végrehajtásának következő két éves cselekvési programjának ismertetése előtt 

jelezte, hogy a Fórum ülés egyik fontos feladata e cselekvési program véleményezése, 

elfogadása. Miniszter asszony beszámolt arról, hogy a Fórum ülését megelőző héten külön 

egyeztetésre került sor a Magyar Tudományos Akadémia elnökével, melynek 

eredményeként az Akadémia a továbbiakban az eddigieknél még aktívabban be fog 

kapcsolódni a Nemzeti Tehetség Program munkájába, hiszen a tudomány és a tehetség 

elválaszthatatlan fogalmak. Miniszter asszony hangsúlyozta, hogy a tehetség egy fontos 

erőforrás, melyben hazánk gazdag, ezért is fontos befektetni a tehetséges fiatalok 
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megtalálásába, felkarolásába. Ehhez az állampolgárok is hozzájárulhatnak az adójuk 1%-

val, ezt az elmúlt évben sokan meg is tették. Ennek és az állami támogatásnak 

köszönhetően 2021-ben közel 3,6 milliárd forint fordítható a programokra, mely szükséges 

is, hiszen évente kb. 350.000 fiatal részesül a megvalósuló programok során támogatásban. 

Visszatekintve a korábbi évekre a program 2008-as indulása óta több mint 14.000 projekt, 

közel 22 milliárd forint támogatás segítette a magyar tehetségeket. 

A Nemzeti Tehetség Program két éves cselekvési programokkal dolgozik, a következő 

elfogadása most aktuális. Ez némiképp rendhagyó lesz a korábbi évek cselekvési 

programjához képest, melynek oka, hogy a korábbi évek tapasztalatai szerint könnyebb a 

tervezés, ha nagyobb mozgástér áll ehhez rendelkezésre. Emiatt a pályázati kategóriák 

rendszere egyszerűsítésre került, komplexebb tehetségügyi programok támogatása kerül 

előtérbe, figyelembe véve, hogy a tehetséggondozás nem mennyiségi, hanem minőségi 

kérdés.  

Az új szerkezet szerint a programok két fő intézkedéscsoportban sorolhatóak: tehetségek 

támogatása; szervezetek, közösségek támogatása.  

 

I. Tehetségek támogatása 

Támogatni kell: 

1) az innovatív tanulási környezet kialakítását, a tehetségsegítés feltételrendszerének 

javítását, komplex tehetségsegítő programok megvalósítását; 

2) a speciális fejlesztést célzó programok megvalósítását; 

3) a tanulmányi és művészeti versenyeket; 

4) a nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken való részvételt és a hazai 

megrendezést; 

5) az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételt és a lebonyolítási 

feladatok ellátását; 

6) a szakkollégiumok tehetséggondozó programjait; 

7) az ösztöndíjprogramokat. 

 

II. Szervezetek, közösségek támogatása 

Támogatni kell: 

1) a média-megjelenéseket, a Nemzeti Tehetség Program népszerűsítését médián, 

kiadványokon és rendezvényeken keresztül; 

2) a tehetséggondozó képzéseket; 

3) a tehetségsegítő szervezetek működését; 

4) a Tehetségsegítő Információs és Programpontokat; 

5) a minősített tehetséggondozó műhelyeket; 

6) az egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosítási rendszereket; 

7) a Budapesti Európai Tehetségközpont működését, európai tehetséghálózati munkáját.  

 

Az új cselekvési programban továbbra is biztosított a megkezdett fejlesztések folytatása, 

de új elemek is megjelennek.  

A hangsúlyos elemek, fejlesztési területek közül külön kiemelendő: 
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 Komplex tehetséggondozó környezet megteremtése 

A Cselekvési Programban kiemelt elemként jelenik meg a komplex tehetséggondozó 

környezet megteremtése, amely innovatív módon biztosít lehetőséget a fiatalok 

érdeklődési körének vagy szakterületének megfelelő és a tehetséges fiatalok fejlettségi 

szintjéhez illeszkedő feladatok megvalósításához. Célunk, hogy támogassuk a hazai és 

határon túli innovatív tanulási környezet kialakítását, a tehetségsegítés 

feltételrendszerének javítását, komplex tehetségsegítő programok megvalósítását. 

 Speciális tehetségfejlesztő programok támogatása 

A Cselekvési Program célrendszerében az előző évek tapasztalataira építve 

hangsúlyosan megjelenik a speciális tehetségfejlesztés, és kiemelt figyelmet kapnak a 

tehetségígéretek képességeinek kibontakoztatását támogató programok. 

 Ösztöndíj típusú támogatások erősítése 

Az előző Cselekvési Programban kidolgozott sikeres Stipendium Peregrinum 

ösztöndíjprogram a továbbiakban is folytatódik. Cél a kiemelkedő tehetségű magyar 

fiatalok külföldön történő felsőfokú tanulmányainak anyagi és szakmai támogatása, 

majd tanulmányaik végén hazajövetelük biztosítása. Az ösztöndíjprogram ahhoz kíván 

segítséget nyújtani, hogy a világ legrangosabb egyetemein megszerzett tudást a fiatalok 

hazahozzák és az Magyarország érdekében hasznosuljon. 

 Család, iskola és kortársak háromkörös modell erősítése 

A cél továbbra is a családi szemléletmódot megerősítő programok népszerűsítése, 

valamint a tehetséges gyermeket nevelő szülők, gyámok segítése. A család az első 

állomás, ahol a tehetséget, a kiemelkedő képességet felismerik; bevonása, megjelenítése 

az egyes pályázatok értékelése során nagyobb hangsúlyt kap majd. Folytatódnak a 

tehetséges fiatalok társadalmi felelősségvállalásának erősítését, önszerveződésének 

elősegítését támogató programok; az önmenedzselő, innovációs és vezetői készségeket 

fejlesztő programok kialakítása annak érdekében, hogy a tehetségek a következő 

generáció tehetségeinek útját egyengessék, őket kivételes képességeikkel a 

leghatékonyabb módon segítsék. 

 

A 2021-2022. évi cselekvési program Kormány által történő elfogadása 2020. év végéig 

tervezetten megtörténik, így a 2021. évi pályázati programok a tervek szerint 2021. első 

negyedévében megjelenhetnek. 

Miniszter asszony hangsúlyozta, hogy az átalakított struktúra – szélesebbre nyitott, 

megnövelt mozgástér – segíthet a korona vírus járvány miatt egyelőre nehezen tervezhető 

jövő évi programok rugalmas megvalósításában is. Kérte a szavazati joggal rendelkező 

tagokat, hogy szavazatukkal támogassák, segítsék az új cselekvési program jóváhagyását. 

Kiemelte, hogy a terület sajátossága a széles körű egyeztetés és a támogatás. A 

tehetséggondozás nemzeti ügy, mely mellett sokan állnak, akikkel közösen olyan 

támogatások nyújthatóak a tehetséges fiataloknak, melyek segítségével kibontakoztathatják 

képességeiket. 
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Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott Levezető Elnökeként megkérte a 

megjelenteket, hogy amennyiben bárkinek kérdése, felvetése van ezen beszámolóval 

kapcsolatban, azt jelezze. 

 

Hozzászólás: 

Prof. Dr. Szendrő Péter elnök, az Országos Tudományos Diákköri Tanács képviseletében 

fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák 

lebonyolításán túl fontos a kapcsolódó tudományos műhelyek támogatása is, javasolja a 

cselekvési terv kiegészítést erre vonatkozóan. 

 

Ennek megfelelően az előterjesztésben szereplő I. Tehetségek támogatása 5) alpontja az 

alábbiak szerint módosul: 

5)  

az Országos Tudományos Diákköri Konferencián és tudományos műhelyein való részvételt 

és a lebonyolítási feladatok ellátását; 

 

 

4/2020. (XI.10.) számú határozati javaslat 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum meghallgatta, a javasolt kiegészítéssel 

elfogadta a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési 

programjára vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás 

 

4/2020. (XI.10.) számú határozat 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum a javasolt kiegészítéssel egyhangúlag 

elfogadta a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési 

programjára vonatkozó előterjesztést. 

 

 

2. napirendi pont 

 

Beszámoló a 2021–2027 közötti európai uniós fejlesztéspolitikai időszakban tervezett 

általános fejlesztésekről 

Előterjesztő: Dr. Vitályos Eszter, európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár 

 

Novák Katalin miniszter asszony az első napirendi pont elfogadását követően parlamenti 

elfoglaltságai miatt távozott az ülésről, de ezt megelőzően még felkérte az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának képviseletében Dr. Vitályos Eszter európai uniós 

fejlesztésekért felelős államtitkár asszonyt a 2. napirendi pontban foglaltak előadására. 

 

A Fórum 11 szavazati joggal rendelkező taggal továbbra is határozatképes. 
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 Dr. Vitályos Eszter államtitkár asszony elmondta, hogy fordulópont előtt állnak az uniós 

fejlesztések: 2021. január 1-vel indul egy új pénzügyi ciklus, amely azt is jelenti, hogy már 

ettől a dátumtól elszámolhatóak az új ciklus fejlesztési költségei. A folyamat tervezési 

szakasza akkor ér véget, mikor a pályázóknak már lehetőségük nyílik a pályázatok 

benyújtására az első felhívásokhoz kapcsolódóan. Ehhez szükséges a tervezett operatív 

programok mind hazai, mind uniós elfogadása. Jelenleg a tervek egyeztetése zajlik mind a 

hazai illetékesekkel, mind az Európai Bizottsággal. A tervezés két fő meghatározója a 

törvényi szabályozás és a rendelkezésre álló pénzügyi keret, melyekkel kapcsolatban még 

nincsen végleges döntése az Európai Uniónak. 

 A kohéziós politika fő célkitűzései a következő időszakban: 

 Intelligensebb Európa (innovációs és gazdasági fejlesztés) 

 Zöldebb, karbonszegény Európa (klímapolitikai célok és fenntarthatóság) 

 Jobban összekapcsolt Európa (fizikai és digitális mobilitás fejlesztése) 

 Szociálisabb Európa (emberek jólétének megerősítése), e kategóriához tartoznak a 

humán terület fejlesztései is  

 Polgárokhoz közelebb álló Európa (területi alapú fejlesztések) 

 

A Humánfejlesztési Operatív Program fő célkitűzései 

Fontos a társadalomban zajló pozitív folyamatok megerősítése az alábbi területeken, 

melyeket államtitkár asszony részletezett: 

o Egészségügy – Egészséges életmód elterjesztése, az ellátórendszer fejlesztése, minőségi 

humánerőforrás utánpótlás biztosítása 

 Népegészségügyi rendszer továbbfejlesztése 

 Egészségfejlesztő, egészségnevelő programok megvalósítása 

 Alapellátás megerősítése és szakellátás átalakítása 

 Minőségi humán erőforrás biztosítása 

 E-egészségügyi és telemedicina fejlesztések 

 

Az egészségügyi fejlesztések révén az a cél, hogy mindenki esetében hosszabb legyen 

az egészségben eltöltött életévek száma, és hogy minél inkább csökkenjen az 

elkerülhető halálozások mértéke. 

 

o Köznevelés – Korai iskolaelhagyás csökkentése, végzettségi szint növelése, minőségi 

oktatás megteremtése; a kulturális fejlesztések egy rész is ide kapcsolható 

 Alapkészségek és kulcskompetenciák megerősítése 

 Magasabb végzettségi szint megszerzésének támogatása 

 A korai iskolaelhagyás csökkentése 

 Digitális készségek és kompetenciák fejlesztése 
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o Felzárkózás – Területi és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és a társadalmi 

befogadás erősítése 

 A szegénységben élők arányának csökkentése 

 A szegénység újratermelődésének megakadályozása 

 A területi, társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése 

 A társadalmi összetartozás erősítése 

 Lakhatási körülmények javítása 

 

o Szociális ágazat – Sérülékeny csoportok védelmének megerősítése, szociális ellátások 

fejlesztése, rászoruló személyek támogatása élelmiszerrel, tartós fogyasztási cikkekkel 

 A gyermekek családban történő nevelkedésének támogatása 

 Fogyatékos személyek és idősek családban maradását elősegítő szolgáltatások 

fejlesztése 

 A szociális ellátások infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése 

 Megváltozott munkaképességű foglalkoztatásának támogatása 

 Szociális ágazat humánerőforrásának fejlesztése 

 Lakhatási kapacitások létrehozása 

 

o Családügy – Népességcsökkentés megállítása, munkaerő tartalékok aktiválása, munka 

és magánélet egyensúlyának erősítése (a területet részletesebben Magyar Judit 

koordinációért felelős államtitkár asszony mutatja be a következő napirendi pontban) 

 Kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének elősegítése 

 Bölcsődei ellátás fejlesztése 

 Egyszülős és mozaikcsaládok támogatása 

 Generációk közötti kapcsolat erősítése 

 Az önkéntesség kultúrájának elterjesztése 

 Kríziskezelő szolgáltatások fejlesztése 

 Tehetséggondozó szolgáltatások fejlesztése 

 

Államtitkár asszony felhívta a figyelmet arra, hogy egyéb operatív programokon belül is 

vannak a humán területhez kapcsolódó fejlesztések, melyek a következők: 

 Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP) 

o Foglalkoztatásba való bejutás javítása 

o Kutatás, fejlesztés és innováció 

o Egész életen át tartó tanulás 

 Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP) 

o Egészségügyi, szociális és köznevelési intézmények energetikai fejlesztése 

 Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP) 

o Oktatási infrastruktúra 

o Helyi közösségek megerősítése 

o Diák-, lakossági és szabadidős sportcélú fejlesztések 



 

Emlékeztető a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 2020. november 10-i üléséről Oldal: 10 / 18 

 

Államtitkár asszony a figyelmet megköszönve kérte az ülésen résztvevőket, hogy 

amennyiben bármilyen javaslatuk, vagy észrevételük van az elhangzottakkal kapcsolatban 

(melyekhez a kapcsolódó részletes dokumentáció megtalálható a www.palyazat.gov.hu 

weboldalon), azt jelezze az eutervezes@emmi.gov.hu e-mail címen. 

 

Babik Anna főosztályvezető asszony megbízott Levezető Elnökként megkérte a 

megjelenteket, hogy amennyiben bárkinek kérdése, felvetése van ezen beszámolóval 

kapcsolatban, azt jelezze. 

 

Hozzászólás nem történt. 

 

5/2020. (XI.10.) számú határozati javaslat 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum meghallgatta és tudomásul vette a 2021-

2027 közötti európai uniós fejlesztéspolitikai időszakban tervezett általános 

fejlesztésekről szóló beszámolót. 

 

Szavazás 

 

5/2020. (XI.10.) számú határozat 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangúlag elfogadta a 2021-2027 

közötti európai uniós fejlesztéspolitikai időszakban tervezett általános fejlesztésekről 

szóló beszámolót. 

 

 

3. napirendi pont 

 

Beszámoló a 2021–2027 közötti európai uniós fejlesztéspolitikai időszakban tervezett 

családügyi fejlesztésekről 

Előterjesztő: Magyar Judit, koordinációért felelős helyettes államtitkár 

 

Babik Anna főosztályvezető asszony megbízott Levezető Elnökként a 3. napirendi ponthoz 

kapcsolódóan felkérte Magyar Judit koordinációért felelős helyettes államtitkár asszonyt a 

napirendi pontban foglaltak előadására. 

  

Magyar Judit helyettes államtitkár asszony a beszámolója elején a jelenleg még futó, 

2014-ben kezdődött uniós fejlesztési ciklus család- és ifjúságügyi fejlesztéseiről nyújtott 

áttekintést, melyek a következőek: 

13 db standard konstrukció, több mint 1300 nyertes pályázó, 85 Mrd Ft uniós forrás 

o EFOP-1.2.1 Védőháló a családokért - 7,66 Mrd Ft 

o EFOP-1.2.2 Ifjúsági programok támogatása - 1,17 Mrd Ft 

o EFOP-1.2.5 Biztos menedék - 1,85 Mrd Ft 

http://www.palyazat.gov.hu/
mailto:eutervezes@emmi.gov.hu
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o EFOP-1.2.9 Nők a családban és a munkahelyen - 14,11 Mrd Ft 

o EFOP-1.2.11 Esély Otthon - 10,67 Mrd Ft 

o EFOP-1.2.12 Esélyteremtő programok megvalósítása - 17,03 Mrd Ft 

o EFOP-1.3.5 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével - 14,37 

Mrd Ft 

o EFOP-1.3.6 Ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatása - 1,96 Mrd Ft 

o EFOP-1.3.8 Önkéntesség személyre szabva - 4,71 Mrd Ft 

o EFOP-1.8.5 Menő menzák az iskolákban – 5,9 Mrd Ft 

o EFOP-1.9.9 Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése - 

0,21 Mrd Ft 

o EFOP-3.2.14 Nyelvtanulással a boldogulásért - 2,57 Mrd Ft 

o EFOP-3.3.6 Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és 

természettudományos élményközpontok fejlesztése - 4,48 Mrd Ft 

5 db kiemelt projekt, 24 Mrd Ft uniós forrás 

o EFOP-1.2.3 Komplex ifjúsági fejlesztések - Új nemzedék újratöltve - 4,98 Mrd Ft 

o EFOP-1.2.4 Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése - 1,14 Mrd Ft 

o EFOP-1.2.6 Családbarát ország - 6,17 Mrd Ft 

o EFOP-1.9.5 A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése - 5,7 Mrd Ft 

o EFOP-3.1.1 Kisgyermekkori nevelés támogatása – 1,26 Mrd Ft 

o EFOP-3.2.1 Tehetségek Magyarországa - 6,06 Mrd Ft 

Kapcsolódó fejlesztésekként a TOP és VEKOP operatív programokban 150 Mrd Ft 

forrásból valósultak meg bölcsődefejlesztések. 

A kiemelt projektek közül tehetséggondozás tekintetében különösen fontos a Tehetségek 

Magyarországa című projekt, melynek előrehaladásáról külön napirendi pontban 

számolnak be a megvalósítók. 

Elmondta, hogy a következő ciklus programjainak a tervezésekor nagyon sok tapasztalat 

áll már rendelkezésre, mely beépíthető a következő fejlesztések irányvonalába. A jelenlegi 

ciklusban sikeres fejlesztéseknek a tervezettek szerint a következő ciklusban is várható a 

folytatása. 

A 2021-2027-es tervezési időszak főbb család- és ifjúságügyi céljai, melyeket részletezett 

helyettes államtitkár asszony: 

o A bölcsődei férőhelyek létrehozása, a meglévők korszerűsítése 

o Ellátásban dolgozók képzése, a szakképezett kisgyermeknevelők biztosítása 

o A családok munka - magánélet egyensúlyának támogatása munkahelyi bölcsődék 

létrehozásával 

o Kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci részvételének segítése, atipikus 

munkaformák biztosítása 

o Családbarát munkahelyek ösztönzése, Családbarát Védjegy, Idősbarát Védjegy 

kialakítása 

o A kríziskezelő ambulanciák túlterheltségének csökkentése, a gyermekvédelmi 

jelzőrendszer hatékonyabbá tétele 

o Az aktív és egészséges idősödés támogatása 

o Egyszülős és mozaik családok támogatása 
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o Élménypedagógiai eszközök 

o Az önkéntesek számának növelése 

o A tehetséges tanulók támogatása, tehetségek felismerése, tehetséggondozás 

 

A 2021-2027-es programozási időszak tehetségügyi tervei: 

A kiemelt program folytatásaként „Új utakon a tehetséggondozásban” címmel a 

továbbiakban is tervezett az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 kiemelt projekt keretében 

megkezdett munka folytatása. Célunk a tervezett konstrukció keretében a szakmai 

tartalmak további bővítése az alábbi területeken: egyedi ösztöndíjprogramok; önkéntesség 

népszerűsítése, támogatása; digitális alap- és kulcskompetenciák fejlesztése; élményalapú 

tanulás/tanítás népszerűsítése; korai iskolaelhagyás és társadalmi különbségekből adódó 

hátrányok csökkentése; fiatalok kortárs kapcsolat-rendszerének szélesítése; kiscsoportos 

közösségek növelése, családok és szakemberek közötti együttműködés erősítése. 

A tervezett fejlesztés célja az esélyteremtés a tehetséges, azonban földrajzi vagy szociális 

szempontból hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók és családok számára, kiemelt 

célterületként kezelve a négy legszegényebb régióban élő gyerekeket, tanulókat: 

- tehetségtámogató munkafolyamatok kialakítása, 

- a tanulók képzettségi szintjének javítása, 

- a korai iskolaelhagyás mértékének csökkentése, 

- pedagógus ellátottság és képzettség javítása, 

- a kiemelt tehetségű gyermekek és tanulók közvetlen és komplex tehetséggondozása, 

- tanulói csoportok iskolai eredményességének javítása, 

- a családok tehermentesítése, 

- a diákok jövőbeni munkaerő-piaci esélyeinek növelése. 

 

Helyettes államtitkár asszony hangsúlyozta, hogy a fejlesztésekkel minden területet 

igyekeznek lefedni, az eddig is kiemelt figyelmet érdemlő területekre továbbra is különös 

tekintettel koncentrálnak. Ahogy a korábbi napirendi pontnál államtitkár asszony is 

említette, a tervezési folyamat zajlik még, de az ismertetett irányvonal mentén haladnak az 

egyeztetések. A célok eléréséhez helyettes államtitkár asszony kérte a Fórum tagjainak 

támogatását. 

 

Babik Anna főosztályvezető asszony megbízott Levezető Elnökként megkérte a 

megjelenteket, hogy amennyiben bárkinek kérdése, felvetése van az előterjesztéssel 

kapcsolatban, azt jelezze. 

 

Hozzászólás: 

Hegedüs Zoltán elnök, a Nemzeti Ifjúsági Tanács delegáltja kérdést intézett helyettes 

államtitkár asszonyhoz a következő uniós ciklushoz kapcsolódóan, hogy várhatóak-e 

kifejezetten ifjúsági területen fejlesztések, melyek esetleg a jelenlegi ciklusban futó 

programok folytatásaként, ifjúsági közösségek megerősítését segítik, fiataloknak szóló 

programokat támogatnak. 

 



 

Emlékeztető a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 2020. november 10-i üléséről Oldal: 13 / 18 

 

Magyar Judit helyettes államtitkár asszony válaszában elmondta, hogy a tervek között 

számolnak ezzel a területtel is, mely összefüggésben van a családügyi fejlesztésekkel is 

(otthonhoz jutás, gyermekvállalás segítése), tulajdonképpen nincs olyan tervezett 

konstrukció, melyben valamilyen módon a fiatalok ne szerepelnének. Amennyiben a 

tervezett fejlesztések tekintetében konkrét javaslat lenne, azt szívesen veszik, várják az 

ezzel kapcsolatos megkeresést a korábbi beszámolóban már említett elérhetőségen.  

 

 

6/2020. (XI.10.) számú határozati javaslat  

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum meghallgatta és tudomásul vette a 2021-

2027 közötti európai uniós fejlesztéspolitikai időszakban tervezett családügyi 

fejlesztésekről szóló beszámolót. 

 

Szavazás 

 

6/2020. (XI.10.) számú határozat 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangúlag elfogadta a 2021-2027 

közötti európai uniós fejlesztéspolitikai időszakban tervezett családügyi fejlesztésekről 

szóló előterjesztést. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Beszámoló az EFOP-3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa projekt előrehaladásáról 

Előterjesztő: Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. és a Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

 

Babik Anna főosztályvezető asszony megbízott Levezető Elnökként felkérte a Nemzeti 

Tehetség Központ Nonprofit Közhasznú Kft. képviselőjét, Würtz Csilla ügyvezető 

asszonyt és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége képviselőjét, Bajor Péter 

ügyvezető elnök urat, hogy a 4. napirendi ponthoz kapcsolódóan tartsák meg 

beszámolójukat. 

 

Würtz Csilla ügyvezető asszony a Nemzeti Tehetségközpont Nonprofit Közhasznú Kft. 

új vezetőjeként köszöntötte a Fórum résztvevőit. Emlékeztetett arra, hogy az EFOP-3.2.1-

15-2016-00001 azonosító számú, Tehetségek Magyarországa című projektet konzorciumi 

formában valósítják meg a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségével. A szót 

először Fehérpataky Balázsnak, a projekt szakmai vezetőjének adta át ügyvezető asszony, 

majd Bajor Péter elnök úr beszámolójának ismertetését kérte. 

 

Fehérpataky Balázs szakmai vezető úr bemutatta, hogy a projekt négy alprojektből áll, 

melyek a következőek: módszertani alprojekt; Minősített Tehetséggondozó Műhelyek 



 

Emlékeztető a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 2020. november 10-i üléséről Oldal: 14 / 18 

 

alprojekt; képzési és programfejlesztési alprojekt; tehetségbarát társadalmi kommunikáció 

alprojekt. 

Szakmai vezető úr a legutóbbi Fórum ülés óta megvalósult eseményekről számolt be, 

elmondta, hogy előre nem látott akadályok miatt az egyes tevékenységek újratervezése vált 

szükségessé, emiatt vizsgálják a projekt három havi hosszabbításának lehetőségét, hogy 

így a célok megvalósítását a tanév végéig tudják folytatni. A hosszabbítást a veszélyhelyzet 

miatt elhalasztott szakmai programok pótlása mellett az is indokolja, hogy a projekt 

időszaka ezzel egyúttal a tanév rendjéhez is igazodna, ami a feladatok és mutatószámok 

teljesüléséhez szakmailag korrekt keretet, ütemezési lehetőséget biztosítana. 

A módszertani alprojekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak/valósulnak meg: 

 A tehetségszűrés, -azonosítás rendszereinek komplex fejlesztése 

 két újabb adaptív online teszt, informatikai rendszer sikeres pilotja – október 

 gemifikációs alrendszer, egyedi feladatsorok létrehozása 

 kreatív tesztek (papír-ceruza) 

 Woodcock-Johnson IV intelligenciateszt adaptációja, jelenleg nagymintás 

kipróbálás zajlik 

 Tehetségműhely sorozat (a tehetséggondozó szakemberek támogatására szolgál) 

 eddig hét kötet jelent meg 

 további öt kötet kiadása tervezett 

Minősített Tehetséggondozó Műhelyek alprojekt: 

 Eszközátadások a konvergencia régió 31 Minősített Tehetséggondozó Műhelyt 

működtető iskolájában 157 millió forint értékben, 

 Mentorok és programfelelősök online szakmai támogatása (országos találkozó online; 

mérőeszközök kipróbálása; online folyamat-tanácsadás mentorok részére /szupervízió/; 

online workshopok az Minősített Tehetséggondozó Műhelyek szervezésében). 

Képzési és programfejlesztési alprojekt: 

 Online kontakt képzések (a váratlan járványhelyzetre reagálva a jelenléti képzések 

online kontakt formában valósultak meg a tavaszi-nyári időszakban), 

 Kilenc új akkreditáció, 

 Három képzés teljesen online formában valósul meg az ősz folyamán, 

 További négy online kontakt képzés áll előkészítés alatt. 

Tehetségbarát társadalmi kommunikáció alprojekt – rendezvényszervezés szempontjából a 

helyzet kritikus (járványügyi intézkedések miatt): 

 Online konferenciák, 

 Workshopok (Moodle és Zoom felületen), 

 Magyar Diáksport Szövetség iskolai programjai, 

 Tavaszi remények a Tehetségfesztiválra. 

Szakmai vezető úr beszámolt a projekt azon indikátorainak és számszerűsített szakmai 

elvárásainak jelenlegi állásáról, melyek teljesítésért szervezetük a felelős. 

 

Bajor Péter ügyvezető elnök úr a szót átvéve elmondta, hogy mivel a Fórum résztvevői 

előzetesen részletes beszámolót kaptak a napirendi ponthoz kapcsolódóan a projekt előre 

haladásáról, ezért most röviden szeretné ismertetni a jelentősebb lépéseket. 

Beszámolt arról, hogy a tavasszal Magyarországon is megjelent Covid járvány milyen 

hatással volt a projektre:  

 a tanulók számára rendkívüli helyzet, új problémákkal, mely miatt erőteljesebb lett a 

kapcsolattartás, fontosabb a digitális eszközök használata, 
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 Tutor Program meghosszabbításra került 2021 márciusáig (700 tanuló, kb. 100 tutor), 

 csoportos megvalósítások határideje kitolásra került 2020 végéig (90 intézményben), 

 a tanulói fejlesztőprogramok átütemezésre kerültek, 

 a készségfejlesztésbe új, a járványra reagáló elemek kerültek beépítésre 

 a rendezvények, műhelyek, tapasztalatcserék átütemezésre kerültek, 

 az elearning előtérbe került (új képzési felhívás nyáron). 

A projekt erőforrásainak jobb szakmai hasznosulása érdekében kezdeményezésre került a 

projekt meghosszabbítása 2021. júniusig, valamint a tartalékkeret részbeni feloldása. 

 

Bajor Péter ügyvezető elnök úr beszámolója bevezetéseként szintén tájékoztatást nyújtott a 

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségét érintő indikátorok és számszerűsített 

szakmai elvárások alakulásáról, kiemelve, hogy azok célértéke az új ütemezéssel a projekt 

zárásáig teljesíthetőek. 

Sikerült az ősz folyamán több kiemelkedő eseményt megvalósítani, melyek az alábbiak:  

 2020. szeptember 4. – Tehetségház avatás, Stratégiai Partnerségi Megállapodás 

(Kormány és MATEHETSZ között) aláírása; 

 2020. október 3. – Kárpát-medencei Tehetségnap díjátadója (korlátozott résztvevővel, 

a tavaszi rendezvény díjazottjai részére); 

 2020. október 3. – tutorált alumni találkozó; 

 2020. október 9-11. – vezetői készségfejlesztő tréning. 

Bemutatásra került az országos tehetségtérkép, melyhez kapcsolódva ügyvezető elnök úr 

megjegyezte, hogy a térképen jelzett helyek nevezhetőek a Nemzeti Tehetség Program 

háttérbázisának is, hiszen az adatbázisban szereplő 1400 Tehetségpont kiemelt 

célközönsége és egyben megvalósítója a Nemzeti Tehetség Programnak. 

A projekt keretében létrejött Tehetség kézikönyve című kiadványra – mely EFOP és NTP 

forrásokból támogatva készült – hasonló módon lehet mondani, hogy a Nemzeti Tehetség 

Programnak mintegy a szakmai hátterét biztosítja. A kiadvány átfogó munka 

pedagógusoknak, további szakembereknek és szülőknek, mely 30 szerző 

közreműködésével, 2 év munkájával, 60 szerzői ív terjedelemben készült el. A kötet a 

pedagógiai, pszichológiai háttér mellett komplex programokat, tehetségazonosítás, IQ, 

versenyzés, szükséges együttműködések, határon túli magyar és nemzetközi kitekintések 

tekintetében dolgoz fel témaköröket; a tartalom a nyomtatott formán kívül elérhető Mobi, 

epub, pdf, webtartalom formában. Ügyvezető elnök úr felhívta a Fórum résztvevőinek 

figyelmét a www.tehetseg.hu weboldal tartalmaira és a hírlevélre való feliratkozás 

lehetőségére, beszámolt arról, hogy a portál egy ideje stabilan havi 50-60 ezer fős 

látogatottságot mondhat magáénak, fontos információkkal szolgálva a tehetségsegítő 

szakemberek részére.  

 

Babik Anna főosztályvezető asszony megbízott Levezető Elnökként megkérte a 

megjelenteket, hogy amennyiben bárkinek kérdése, felvetése van a napirendi ponttal 

kapcsolatban, azt jelezze. 

 

Hozzászólás nem történt. 

 

 

7/2020. (XI.10.) számú határozati javaslat  

http://www.tehetseg.hu/
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A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum meghallgatta és tudomásul vette az 

EFOP-3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa projekt előrehaladásáról szóló beszámolót. 

 

Szavazás 

 

7/2020. (XI.10.) számú határozat 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangúlag elfogadta az EFOP-3.2.1-

15 Tehetségek Magyarországa projekt előrehaladásáról szóló beszámolót. 

 

 

5. napirendi pont 

 

Beszámoló a Stipendium Peregrinum projekt előrehaladásáról 

Előterjesztő: Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft.  

 

Babik Anna főosztályvezető asszony megbízott Levezető Elnökként felkérte a Nemzeti 

Tehetség Központ Nonprofit Közhasznú Kft. képviselőjét, Würtz Csilla ügyvezető 

igazgató asszonyt, hogy az 5. napirendi ponthoz kapcsolódóan tartsa meg tájékozatóját. 

 

 Würtz Csilla ügyvezető igazgató asszony bevezetőjében elmondta, hogy bár jómaga nem 

rég óta áll a szervezetük élén, de elődjének is köszönhetően és nevében is kijelentheti, 

sikeres év áll a Stipendium Peregrinum program mögött, mely a Nemzeti Tehetség 

Központ egyik zászlós hajója. A program célja, a kiemelkedő tehetségű magyar fiatalok 

külföldön történő felsőoktatási tanulmányainak anyagi és szakmai támogatása, majd 

tanulmányaik végén hazajövetelük biztosítása. A tehetségek azok, akikre a jövő építhető, 

akik képesek lesznek a jelen sikereit a jövő energiájává transzformálni. Az ösztöndíj 

program lehetővé teszi, hogy a legtehetségesebb magyar fiatalok a legkorszerűbb, 

legaktuálisabb, legfrissebb tudományos és szakmai ismeretekhez juthassanak hozzá 

külföldön, mindezt olyan infrastrukturális feltételek mellett, amelyről eddig csak álmodni 

tudtak. Ez az a tudás, amelyet a program nyertesei haza hoznak tanulmányaik után és ez a 

tudás hasznosul majd a határainkon belül. Az elmúlt évre visszatekintve fontosnak tartotta 

ügyvezető igazgató asszony kiemelni a Támogató anyagi és szakmai segítségét, amely 

nélkül nem lett volna lehetséges a program ilyen sikeres és színvonalas lebonyolítása; 

hangsúlyozta, hogy a mai Fórum ülésen bemutatott Nemzeti Tehetség Program 2021-2022. 

évi cselekvési programja a garancia arra, hogy a megkezdett út folytatható.  

 A kiválasztási eljárás kapcsán ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy ritkán 

tapasztalható ennyire alapos folyamat, mely során a pályázati anyagoknál mind a formai, 

mind a tartalmi elemek vizsgálata után a legjobbak egy szakmai kiválasztó táborban is 

találkozhattak személyesen, így a kiválasztási eljárás nem csupán szakmai meritumokat, 

hanem emberi kvalitásokat is figyelembe tudott venni. 

 Az ösztöndíj program két komponensű: az „A” komponens a felvételi vizsgákon való 

részvételt, míg a „B” komponens a tanuláshoz szükséges feltételeket biztosítja. 
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Ügyvezető igazgató asszony néhány számmal mutatta be a program sikerét: 

 a világ 66 legrangosabb felsőoktatási intézményeibe pályázhattak a fiatalok, 

 az „A” és „B” komponensre összesen 192 pályázat érkezett, 

 a „B” komponens 144 pályázója közül 17 nyertes került kihirdetésre (legtöbbjük 

természettudományos szakra pályáztak), akik számára teljes körű finanszírozást biztosít 

tanulmányaik alatt a program (tandíj, megélhetési költségek, szállás, tankönyvek, 

nemzetközi nyelvvizsga, stb.). 

A nyertesekkel szoros kapcsolat kerül kialakításra, követésre kerülnek mindennapjaik, 

főállású mentorok foglalkoznak velük. 

A napokban került újra meghirdetésre az „A” komponens, ehhez kapcsolódóan újdonság, 

hogy ebben az évben már az erre a komponensre pályázók is igényelhetik a nemzetközi 

nyelvvizsga díját, mely fontos belépőnek számít a nemzetközi tudományos és oktatási 

életbe. További újdonság, hogy amennyiben a pályázó gyermeket nevel, úgy 

gyermekenként három-három évvel megnövekedik a pályázási korhatár. 

A beadással kapcsolatos első határidő 2020. november 17., majd ezt követően 

folyamatosan, legkésőbb 2021. április 15-ig – illetve a keret kimerüléséig – lehet pályázni. 

Ügyvezető igazgató asszony elmondta, abban bízik, hogy a következő pályázati fordulókat 

is a korábbakhoz hasonló sikerrel tudják lebonyolítani, beszámolójában egy pályázót idézet, 

melyből a Fórum tagjai képet kaphatnak arról, hogyan gondolkodnak a Stipendium 

Peregrinum programra pályázó fiatalok; munkájukhoz kapcsolódóan további támogatást 

kért.  

Végezetül a Fórum tagjainak figyelmébe ajánlotta az „A” komponens pályázati kiírásához 

kapcsolódóan készült kisfilmet – mely elérhető szervezetük weboldalán –, kiemelve a 

kisfilm megosztására vonatkozó adatokat, hangsúlyozva a már elért célközönség nagyságát. 

 

Babik Anna főosztályvezető asszony Levezető Elnökként megkérte a megjelenteket, hogy 

amennyiben bárkinek kérdése, felvetése van a napirendi ponttal kapcsolatban, azt jelezze. 

 

Hozzászólás nem történt. 

8/2020. (XI.10.) számú határozati javaslat  

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum meghallgatta és tudomásul vette a 

Stipendium Peregrinum projekt előrehaladásáról szóló beszámolót. 

 

Szavazás 

 

8/2020. (XI.10.) számú határozat 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangúlag elfogadta a Stipendium 

Peregrinum projekt előrehaladásáról szóló beszámolót. 

 

 

6. Egyebek 
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Hozzászólás: 

Bereczki Kinga elnök, Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács delegáltja arra vonatkozóan 

érdeklődött, hogy mikor várható a Nemzeti Tehetség Program 2020. évi nyílt pályázati 

kategóriáihoz kapcsolódó döntés. 

 

Babik Anna főosztályvezető asszony válaszában elmondta, hogy a döntés megszületett, 

annak kihirdetése a Fórum ülés elején miniszter asszony által is említett átalakulás miatt 

csúszik. Amint az átalakulással járó adminisztrációs problémák elhárulnak, az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő közzé teszi a döntési listákat és felveszi a kapcsolatot a 

kedvezményezettekkel.  

 

Babik Anna főosztályvezető asszony, a Fórum megbízott Levezető Elnökeként megköszönte a 

Fórum tagjainak a részvételt, a konstruktív munkát és az ülést lezárta.  

 

Budapest, 2020. november 10. 

 

 

Babik Anna sk. Binder Eufrozina sk. 

főosztályvezető pályázati igazgató 

a Fórum megbízott levezető elnöke a jegyzőkönyv vezetője 

 


