
 

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 

Felhívás a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum nem kormányzati szervezeteket 

képviselő tagjainak megválasztására   Oldal: 1 / 3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Felhívás 

 
a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum  

nem kormányzati szervezeteket képviselő tagjainak  

megválasztására 
 

 

 

 

 

 

A meghirdetés dátuma: 2019. október 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 

Felhívás a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum nem kormányzati szervezeteket 

képviselő tagjainak megválasztására   Oldal: 2 / 3 

 

A 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat (a továbbiakban: határozat) rendelkezése szerint 

létrehozott Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum (a továbbiakban: Fórum) civil 

szervezeteket képviselő tagjait a nem kormányzati szervek delegálják. A nem kormányzati 

szervezetek által megválasztott tagok mandátuma a Nemzeti Tehetség Programról szóló 

országgyűlési beszámolók ciklusához illeszkedően két évre szólnak. 

 

A civil tagok delegálása céljából az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívással 

fordul az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 

alapján létrehozott, a tehetségsegítés területéhez kapcsolódó azon országos tevékenységi 

körű szervezetekhez, amelyek a tehetségsegítő tevékenységet rögzítő alapító okirattal 

rendelkeznek, hogy vegyenek részt a jelöltállítási és választási rendszerben.  

 

Minden a Civil tv. alapján létrehozott, országos tevékenységi körű szervezet, amely a 

tehetségsegítő tevékenységet rögzítő alapító okirattal rendelkezik, és Civil tv. 30. § szerint 

2018. évi beszámolóját letétbe helyezte, egy személyt jelölhet a Fórum nem kormányzati 

szervezetek által megválasztott tagjának, és egy hivatalos képviselője által részt vehet a 

választási eljárásban.  

 

A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 4. 

§ (3) alapján a Fórum titkársági feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el. 

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felkéri az érintett szervezeteket, hogy a jelöltállítási 

és választási rendszerbe történő részvételi szándékukat jelen közlemény megjelenésétől 

számított 15 napon belül (2019. november 15. 24:00 óráig) az alábbi dokumentumok 

papír alapon történő benyújtásával igazolják:  

 

 a nem kormányzati szervezet hatályos, a tehetségsegítés tevékenységét tartalmazó 

létesítő okiratának, alapszabályának egyszerű másolata (erre záradékként rá kell 

vezetni a szervezet képviselőjének aláírásával hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a 

másolati példány az eredetivel mindenben megegyezik); 

  

 a nem kormányzati szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló jogerős bírósági 

végzés egyszerű másolata (erre záradékként rá kell vezetni a szervezet képviselőjének 

aláírásával hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a másolati példány az eredetivel 

mindenben megegyezik);  

 

 a nem kormányzati szervezet székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a 

szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (eredeti 

példány);  

 

 a szervezet bírósági végzésben megjelölt képviselőjének eredeti, vagy 30 napnál nem 

régebbi, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, aki a választási eljárásban a 

szervezetet képviseli; 

 

 Nyilatkozat a jelöltállítási rendszerében történő jelentkezésről (1. számú melléklet); 
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 Jelölési lap (2. számú melléklet); 

 

 A jelölt fényképes szakmai önéletrajza.   

 

A fenti dokumentumokat egy példányban, zárt borítékban, postai úton, ajánlott 

küldeményként az alábbi címre kérjük megküldeni: 

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Pályázati Igazgatóság 

Nemzeti Tehetség Program Programiroda 

1381 Budapest, Postafiók 1412. 

Kérjük, a borítékra írják rá: Fórum civil tagjainak választása 

 

Kizárólag a postai úton beérkezett jelentkezések fogadhatók el. 

 

A választási eljárás menete: 

 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elektronikus úton értesíti az érintett szervezeteket 

a jelöltállítási és választási rendszerbe történő felvételről, a választás helyszínéről, 

időpontjáról, valamint a jelöltek személyéről.  

A választási eljárásban az érintett szervezet egy képviselője jogosult szavazati joggal részt 

venni. Amennyiben a részt vevő szavazati joggal rendelkező képviselő nem a szervezet 

bíróságon bejegyzett hivatalos képviselője, a választási eljárásban történő részvételhez 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges. 

A választáson megjelent képviselők, illetve meghatalmazottak neve felvezetésre kerül a 

jelenléti ívre. Minden jelenléti íven szereplő és szavazati joggal rendelkező személy 

megnevezi, és röviden bemutatja az általa képviselt szervezet jelöltjét.  

A jelölt ismertetését követően minden a jelenléti íven szereplő és szavazati joggal 

rendelkező képviselő, ill. meghatalmazott nyílt szavazással dönt a jelölt szavazólistára 

kerüléséről.  

A jelölt a jelenlévők 50%+1 szavazatának esetén kerül fel a szavazólistára. 

A szavazólistán szereplő nevekre a nem kormányzati szervezetek képviselői titkos 

szavazással adhatják le szavazataikat. Érvényes az a szavazólap, amelyen négy, vagy 

annál kevesebb név van megjelölve. 

A Fórum állandó tagjává a négy legtöbb szavazatot kapott személy válik. 

 

 

A felhívással kapcsolatos további információkat az alábbi elérhetőségeken kérhetők: 

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Pályázati Igazgatóság 

Nemzeti Tehetség Program Programiroda 

 

Pósch Szilvia, telefon: + 36 1550 2753 e-mail: szilvia.posch@emet.gov.hu 


