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EMLÉKEZTETŐ 

a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum üléséről 

 

 

Helyszín: online 

Időpont: 2021. december 15. 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 delegáltja Babik Anna a Tehetségekért Felelős Főosztály 

főosztályvezetője 

 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 Dr. Czibor Zsuzsanna titkárságvezető, Miniszteri Kabinet  

 Belügyminisztérium: Dr. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter 

delegáltja Zsinka András helyettes államtitkár, Személyügyi Helyettes Államtitkárság 

 Honvédelmi Minisztérium: Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter delegáltja Bánki 

Filipp alezredes, Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály  

 Pénzügyminisztérium: Varga Mihály miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter, 

delegáltja Orcsik Attila főosztályvezető, Oktatási, Kulturális és Tudománypolitikai 

Költségvetési Ügyek Főosztálya 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium: Dr. Palkovics László innovációs és 

technológiai miniszter delegáltja Tóth Balázs politikai tanácsadó 

 Bajor Péter ügyvezető elnök, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

delegáltja 

 Dr. 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  

 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum tanácskozási joggal rendelkező tagjai a 

határon túli magyar tehetségsegítő szervezetek képviselői: 

 

− Bereczki Kinga elnök, Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács  
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Meghívottak: 

 

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

Sportszakmai és Utánpótlás-nevelési Osztály  

− Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár, delegáltja dr. Huszár Dorottya 

főosztályvezető, Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály    

− Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár delegáltja 

Jakubecz Viktória osztályvezető, Tervezési Osztály 

− Ekler Gergely családokért felelős stratégiai államtitkár delegáltja Babik Anna 

főosztályvezető, Tehetségekért Felelős Főosztály 

− Brassói Sándor elnök, Oktatási Hivatal delegáltja Benczúr Katalin kabinetvezető, 

Elnöki Kabinet 

− Dr. Papp Zsófia ügyvezető igazgató, Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Közhasznú 

Kft. 

− Fehérpataky Balázs szakmai vezető, Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Közhasznú 

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

Közhasznú Kft. 

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

− Krekuska Róbert osztályvezető, Miniszterelnökség, Családokért Felelős Tárca 

Nélküli Miniszter, Tehetségekért Felelős Főosztály, Tehetségügyi Programok Osztály 

− Monszpart Zsolt 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 után Babik Anna főosztályvezető asszony, a Fórum 

szavazati joggal rendelkező elnökének delegáltja, a Fórum ülésének levezető elnöke 

köszöntötte a Fórum társelnökeit, tagjait, illetve a Fórumra bejelentkező valamennyi résztvevőt. 

Főosztályvezető asszony emlékeztette a résztvevőket, hogy a korábban megrendezett Fórum is 

online keretek között valósult meg.  

Megköszönte Bajor Péter ügyvezető elnök úrnak, hogy biztosították az online üléshez 

szükséges platformot.  

Tájékoztatta a résztvevőket, hogy Novák Katalin miniszter asszony nem tud részt venni az 

ülésen, főosztályvezető asszonyra delegálta az ülés levezetését.  

 

Babik Anna főosztályvezető asszony Levezető Elnökként felkérte Binder Eufrozina igazgató 

asszonyt a jegyzőkönyv vezetésére. 

 

A technikai információk között elhangzott, hogy aki nem beszél, az legyen kedves a 

mikrofonját lenémítani, valamint a Fórum szavazati joggal rendelkező tagjaihoz szólva 

főosztályvezető asszony megerősítette, hogy az előző online üléshez hasonlóan a szavazások 

alkalmával a hallgatás jelenti az adott napirendi pont elfogadását, azaz az „igen” szavazatot; az 

jelezzen, akinek észrevétele, vagy ellenvetése lenne, azaz „nem” szavazattal élne. 
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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, azaz legalább 9 fő. 

(Freund Tamás, a Fórum társelnökének delegáltja Csapó Benő, a Magyar Tudományos 

Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottságának társelnöke a későbbiekben csatlakozott a 

jelenlévőkhöz.) 

Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott Levezető Elnökeként ismertette az 

ülés napirendi pontjait. 

 

A Fórum ülésének napirendi pontjai: 

 

1) Tájékoztató a Nemzeti Tehetség Program 2022. évi pályázatainak kihirdetési 

ütemezéséről, köszönetnyilvánítás a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum civil 

tagjai részére 

Előterjesztő: Miniszterelnökség, Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter, 

Tehetségekért Felelős Főosztály 

 

2) Beszámoló a Nemzeti Tehetség Program 2021. évi pályázatairól 

Előterjesztő: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

 

3) Beszámoló az EFOP-3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa projekt elért eredményeiről 

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

Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége  

 

4) Tájékoztató a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagszervezetei által létrehozott tagozatok 

tapasztalatairól a Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósulásáról (az elmúlt 12 

évben) és javaslatairól a következő nyolc év tevékenységeihez 

Előterjesztő: Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 

 

5) Egyebek 

 

Az 2-4. 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. 
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Hozzászólás nem történt. 

 

Szavazás: a Fórum jelen lévő tagjai egyhangúan elfogadták a Fórum 2021. december 

15-i ülés napirendi pontjait. 

 

III. A napirendi pontok érdemi tárgyalása 

 

1. napirendi pont 

 

Tájékoztató a Nemzeti Tehetség Program 2022. évi pályázatainak kihirdetési ütemezéséről, 

köszönetnyilvánítás a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum civil tagjai részére 

Előterjesztő: Miniszterelnökség, Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter, 

Tehetségekért Felelős Főosztály  

 

Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott Levezető Elnökeként jelezte, 

hogy az 1. napirendi pontban foglaltakat ő mutatja be.  

 

Főosztályvezető asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Fórum civil tagjainak 

megbízatása két évre szól, mely ebben az évben jár le. Megköszönve a civil tagok 

részvételét, reményét fejezte ki, hogy a jövőben is lehetőség lesz a közös munkára. 

Főosztályvezető asszony kiemelten köszönte Bajor Péter ügyvezető elnök úr, Dr. Földvári-

Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin igazgató asszony, Hegedüs Zoltán elnök úr és Ember 

Csaba elnök úr eddig munkáját. 

Az új civil tagok választásához kapcsolódó kiírás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

weboldalán megjelent, a jelölések beérkeztek, az új tagok köszöntésére a következő év első 

ülésén lesz lehetőség. 

Emlékeztetőül elhangzott, hogy a Nemzeti Tehetség Program két éves cselevési programja 

az előző évben került elfogadásra. Az új program keretében a konstrukciók pályázó-

barátabbá tételére törekedett a Támogató, csökkentésre került a pályázati kategóriák száma.  

Főosztályvezető asszony beszámolt arról, hogy tapasztalataik szerint ez jó döntés volt, 

mely pozitívumokkal járt. Példaként említette, hogy az NTP-INNOV-21 kategóriában 

megemelésre került a pályázható maximális támogatási összeg 8.000.000 Ft-ra, melynek 

eredményeként az elnyert támogatások átlagos összege 3.000.000 Ft-ra növekedett, 

szemben az előző évek 1.000.000 Ft-os támogatási átlagösszegével. A pályázó 

szervezeteknek így több pénzhez jutva, komplexebb programok megvalósítására nyílik 

lehetőségük.  

Az NTP-SPEC-21 kategória az előző év öt kiírását „gyűjtötte össze”. Az ebben a 

kategóriában benyújtott pályázatok 71%-a nyert pozitív elbírálást és jutott támogatáshoz, 

szemben a korábbi évvel, ahol az összevonással érintett pályázati kategóriák esetében ez 

az arány 38% volt.  

A megtett lépések pozitív hatásokat mutatnak, melyek fejlesztése a további években is cél. 

A 2022. évben a tervezettek szerint a pályázati kiírások közzétételének dátuma korábbra 

tevődik, már tavasszal tervezett a pályázati lehetőségek meghirdetése. Ennek 

eredményeként a forrásfelosztást egyeztető Fórum ülés időpontja is korábbra – januárban, 
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legkésőbb február elején – várható. A nyertes pályázók számára a pénzügyi teljesítést 

szeretnék a megvalósítási időszak legelején biztosítani. 

 

Babik Anna főosztályvezető asszony megbízott Levezető Elnökként megkérte a 

megjelenteket, hogy amennyiben bárkinek kérdése, felvetése van az előterjesztéssel 

kapcsolatban, azt jelezze. 

 

Hozzászólás nem történt. 

4/2021. (XII.15.) számú határozati javaslat 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum meghallgatta és tudomásul vette a 

Nemzeti Tehetség Program 2022. évi pályázatainak kihirdetési ütemezéséről szóló 

tájékoztatót, a civil tagokra vonatkozó köszönetnyilvánítást és információkat. 

 

Szavazás 

 

4/2021. (XII.15.) számú határozat 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangúlag elfogadta a Nemzeti 

Tehetség Program 2022. évi pályázatainak kihirdetési ütemezéséről szóló tájékoztatót, 

a civil tagokra vonatkozó köszönetnyilvánítást és információkat. 

 

 

2. napirendi pont 

 

Beszámoló a Nemzeti Tehetség Program 2021. évi pályázatairól 

Előterjesztő: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

 

Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott Levezető Elnökeként felkérte 

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részéről Binder Eufrozina pályázati igazgató 

asszonyt a 2. napirendi pontban foglaltak előadására. 

  

Igazgató asszony köszöntötte a Koordinációs Fórum tagjait.  

Igazgató asszony a képernyőmegosztás lehetőségét használva a napirendi ponthoz készült 

prezentációt láthatóvá tette a résztvevők számára is, megkönnyítve az előadás 

végigkísérését. 

 

Bemutatásra került, hogy az előző évben elfogadott cselekvési terv értelmében 2021-ben 

az előző évekhez képeset kevesebb, 27 (48 helyett) pályázati felhívás került meghirdetésre 

a kiemelt fejlesztési területekhez kapcsolódóan, a támogatásokra fordítható keretösszeg 

3.770.449.000 Ft-ra növekedett.  
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A pályázatok meghirdetése több ütemben zajlott: 

 2021. május 27.: 11 nyílt és 1 meghívásos kiírás közzététele, 

 2021. június 21.: 12 meghívásos kiírás közzététele, 

 2021. július 01.: 1 meghívásos kiírás közzététele, 

 2021. november 26.: 1 meghívásos kiírás közzététele, 

 2021. december 10.: 1 meghívásos kiírás közzététele. 

Összesen 2.500 beérkezett pályázatból 1.355 került támogatásra, az ülés napjáig 1.146 

szervezet számára történt meg a támogatási összeg folyósítása 2.864.422.000 Ft összegben, 

további 179 központi költségvetési intézmény részére pedig kormányhatározat keretében 

kerül majd biztosításra a megítélt forrás.  

Igazgató asszony visszautalva főosztályvezető asszony korábbi beszámolójában 

elhangzottakra megemlítette, hogy több újdonság is megjelent a Nemzeti Tehetség 

Programban az előző évekhez képest. Többek között pályázati kategóriák összevonásával 

új kiírásként jelentek meg az „Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex 

tehetségsegítő programok megvalósítása” (NTP-INNOV-21) és „A speciális fejlesztést 

célzó programok támogatása” (NTP-SPEC-21) kategóriák, melyek kereti között egy 

pályázaton belül több tevékenységet felölelő, komplexebb tevékenységek megvalósítására 

nyílt lehetőség. Valamint teljesen új kiírásként jelent meg a „Hazai és határon túli, 

tehetséggondozó tevékenységet végző szervezetek támogatása” (NTP-TSZM-21) kiírás. Az 

új kiírások egyben a legnépszerűbbeknek is bizonyultak a beérkezett pályázatok és a 

támogatott kedvezményezettek számát tekintve. 

A legtöbb kérelem – 1.298 db, 981.781.858 Ft igényelt támogatási összeggel – továbbra is 

a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj kiírásra érkezett, melynek négy komponensének 

teljes keretösszege 350.000.000 Ft volt. A döntéshozatal során további, egyéb pályázati 

kategóriák keretösszegéből felszabadult, 13.113.000 Ft került bevonásra, mely így az 

eredeti keretösszeggel együtt összesen 644 tehetséges fiatal támogatását tette lehetővé. 

Igazgató asszony beszámolt arról, hogy a koronavírus világjárvány miatt a kiírások 

többsége tartalmazta, hogy amennyiben a tervezett szakmai tevékenység – jellegéből 

adódóan – lehetővé teszi, törekedjenek a pályázók a digitális kompetenciák elmélyítését 

szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó programok 

megvalósítására.  

Tájékoztatta a Fórum résztvevőit, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 

3.) Korm. rendelet figyelembevételével – az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet 

ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a 

támogatott tevékenységek megvalósítási időtartama – és ezzel összefüggésben a 

beszámolási határideje – a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben, a 

jogszabály erejénél fogva meghosszabbodik, mely jelentős segítség a támogatott 

programokat megvalósító szervezeteknek. Ez érinti a 2019-es, 2020-as és most már a 2021-

es évek kedvezményezettjeit is. Igazgató asszony örömmel számolt be arról, hogy a 

nehézségek ellenére a 2019-es évben támogatott 1.822 db pályázat közül 1.492 db esetében 

lezárásra kerülhetett a pénzügyi elszámolás.  
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Babik Anna főosztályvezető asszony megbízott Levezető Elnökként Igazgató 

asszonynak megköszönve a beszámolót, megkérte a megjelenteket, hogy amennyiben 

bárkinek kérdése, felvetése van az elhangzottakkal kapcsolatban, azt jelezze. 

 

Hozzászólás: 

Babik Anna főosztályvezető asszony örömét fejezte ki a 2019-es pályázatok esetében 

a nagyarányú sikeres elszámolásokra vonatkozóan. Valamint megjegyezte, hogy a 

2021-es kiírásokkal kapcsolatban, több kiírás esetében 50%-os volt a támogatott 

pályázatok aránya, mely rendkívül magas aránynak tekinthető.  

Főosztályvezető asszony jelezte, hogy 2022-ben 4,4 milliárd Ft áll majd rendelkezésre 

a Nemzeti Tehetség Program pályázatainak támogatására. Az összeg növekedésének 

egyik oka, hogy a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram nagyobb keretösszeget 

kap, mely így 800.000.000 Ft-ra bővül.  

A 2022. évi forrásfelosztás tervezésekor a 2021. évi eredmények is figyelembe vételre 

kerülnek. 

 

5/2021. (XII.15.) számú határozati javaslat 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum meghallgatta és tudomásul vette a 

Nemzeti Tehetség Program 2021. évi pályázatairól szóló beszámolót. 

 

Szavazás 

 

5/2021. (XII.15.) számú határozat 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangúlag elfogadta a Nemzeti 

Tehetség Program 2021. évi pályázatairól szóló beszámolót. 

 

 

3. napirendi pont 

 

Beszámoló az EFOP-3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa projekt elért eredményeiről 

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

Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége  

 

Babik Anna főosztályvezető asszony megbízott Levezető Elnökként felkérte a Nemzeti 

Tehetség Központ Nonprofit Kft. és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

képviselőit a 3. napirendi pontban foglaltak előadására. 

A szót Dr. Papp Zsófia ügyvezető igazgató asszony vette át, aki a résztvevők üdvözlése 

után azt tovább is adta Fehérpataky Balázs szakmai vezető úrnak, arra tekintettel, hogy 

korábban is ő számolt be a projektben elért, szervezetüket érintő eredményekről. Szakmai 

vezető úr a képernyőmegosztás eszközét alkalmazva közzé tette a beszámolóhoz készített 

prezentációt, segítve annak követését. 
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Első lépésben az elmúlt egy év tevékenységei, illetve az elért eredmények kerültek 

összefoglalásra. 

A tehetségazonosítás feladatát felölelő alprojekt keretében öt mérőeszköz fejlesztése 

valósult meg, mely ötödikes gyerekek tehetségazonosításra alkalmasak, online rendszerben 

elérhetőek, 1756 feladatot tartalmaznak. Négy adaptív teszt a következő kompetencia 

területeket öleli fel: szókincs, problémamegoldás, téri-vizuális kompetencia, mechanikai 

kompetencia. Az ötödik eszköz a tanári érékelést segítő úgynevezett TehetségMozaik. Az 

elmúlt években 24.000 ötödikes tanuló szűrése történt meg. A projekt hosszabbításaként 

ezen mérőeszközök kilencedik évfolyam mérésére alkalmas standardjának kidolgozása is 

megtörténik. Ez azért fontos, mert így nem csak egy-egy ponton történő mérési lehetőség 

áll majd rendelkezésre, hanem a két mérési pont közötti folyamatokra is lehet majd 

következtetni. Kidolgozásra került egy olyan rendszer is, mely online felületével lehetővé 

teszi, hogy egyéni fejlesztő feladatok kerüljenek összeállításra az azt használó pedagógus 

segítségével. Emellett hagyományos papír-ceruza tesztek fejlesztése is zajlott (kreativitás 

és intelligencia tesztek). Ezeknek a teszteknek mindegyikét megkapták a Minősített 

Tehetséggondozó Műhelyek, valamint az ott dolgozó pszichológus kollégák képzésben 

részesültek ezek használatára vonatkozóan. 

Szakmai vezető úr bemutatta a projekt fontosabb kutatási és fejlesztési tevékenységeit is, 

melyek több szinten valósultak meg (a tehetséges fiatal szintjétől nemzetközi szintig) és 

amelyek az alábbiak: 

 Tehetségfejlesztéssel kapcsolatos kutatások, ajánlások: 

 Nemzetközi tehetségbibliográfia 

 Nemzetközi szöveggyűjtemény 

 Humán és eszközforrások 

 Pedagógusképzés 

 Tehetségbarát tanulási környezet 

 Minősített Tehetséggondozó Műhelyek követő vizsgálata 

 Pedagógusok ismeretei 

 Motivációs állapot 

 Család szerepe 

Munkaerőpiaccal összefüggő kutatások, ajánlások: 

 Nemzetközi tehetségindex 

 Munkaerőpiaci tehetséghasznosulás 

 Életpálya-követés 

Megvalósult fejlesztések: 

 Nemzetközi konferenciák 

 Online mérési rendszer 

 Minősített Tehetséggondozó Műhelyek hálózata 

 Pedagógus-továbbképzési és felnőttképzési programok 

 Papír-ceruza mérőeszközök 
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A kutatások között voltak primer és szekunder forrásokat alkalmazók is, az eredmények a 

Tehetség Műhely sorozatban kerültek publikálásra, melynek 14 kötete került kiadásra (első 

három nyomtatott formában, a többi online).   

Nagy területe a feladatoknak a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek hálózatához, a 

hálózat kialakításhoz kapcsolható. A projekt keretében 31 ilyen műhely került létrehozásra, 

míg a közép-magyarországi tükörprojektben további 8; törekedve arra, hogy ezek 

elhelyezkedése lakosságarányos (iskolába járó diákság arányos) legyen, biztosítva ezzel az 

egyenletes hozzáférést. Ezekben a műhelyekben programfelelősök és mentorok 

foglalkoztak a gyerekekkel. További cél a hálózat fenntartása, bővítése.  

A hálózat „lelke” a mentori tevékenység, mely a legtöbbet tudta tenni a tehetséges 

gyermekekért. Közel 600 gyermek részesült minimum egy évig mentorálásban, 120 fő több 

évig vett részt a programban. 

Emellett számos pedagógus továbbképzés is a műhelyekben valósult meg. Ezen 

továbbképzések segíthetik, hogy a felismert tehetség-ígéretből teljesítményt elérve valódi 

tehetségeket lehessen fejleszteni. Műhelybeszélgetések (200 alkalom, közel 8.000 

pedagógus/szakember résztvevő), eszközfejlesztések is megvalósultak e területen. 

Minden évben megvalósult a műhelyek monitoringja is, melynek segítségével követhető 

volt, hogy mi történik a hálózatban, illetve szükség esetén a folyamatok korrigálására is 

lehetőség volt. Három országos találkozó is lebonyolításra került, melyek során a 

tapasztalatcsere is megvalósulhatott. 

A projekt zárása előtti hónapokban 28 tehetséggazdagító program került lebonyolításra, 

közel 1.000 tehetséges tanuló részvételével; ennek egyik eleme 2021-ben a meghívott 

előadókkal zajló, interaktív pályaorientációs foglalkozások megtartása volt.  

A projekt másik nagy területe a képzések megvalósítása volt. A 30 órás akkreditált 

pedagógus-továbbképzésből 11, míg az 5-10 órás felnőttképzési programból 9 fejlesztése 

valósult meg. Ezen utóbbiak az elmúlt félévben jelentős számú résztvevőt vonzott be. A 

projekt minden területén, de főleg ezen a területen szükséges volt alkalmazkodni a kialakult 

járványügyi helyzethez, mely bizonyos felhasználói szokásokat alapjaiban változtatott meg. 

Ezekhez igazítva volt szükséges módosítani az eredeti elképzeléseket, a tervezett 

képzéseket. Az Oktatási Hivatallal együttműködve a Nemzeti Tehetség Központ 

akkreditálta az első olyan képzést, mely mind jelenléti, mind online formában 

megvalósítható. A képzési kínálat a tehetségészleléstől a tehetséghasznosulásig több 

témakört ölel fel, a résztvevők száma összesen 3.750 fő volt. A résztvevői visszajelzések 

alapján a képzések magas minőséget biztosítva valósultak meg, valamint elmondható, hogy 

az elmúlt – járványügyi veszélyhelyzettel nehezített – egy év alatt történt meg a képzéseken 

részt vevők harmadának a képzése.  

A képzések záró dolgozataiból online Tudástár került összeállításra, mely tartalmaz egyéni 

fejlesztési terveket, tehetségdiagnosztikai esettanulmányokat, mentorálási 

esettanulmányokat, Tehetségműhely-tervezetet, óraterveket és tematikus terveket, valamint 

intézményi programterveket. 

A projekt évei során számos kapcsolódó rendezvény került lebonyolításra, a nyitó 

rendezvénytől kezdve a 2017-es Budapest Talent Summit fesztiválon át, megvalósult a 

Tehetségutak Közép-Európában konferencia, 2018-ban megrendezésre került az első 
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Tehetség Fesztivál, megvalósult a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek első országos 

műhelye (melyet később még egy követett), 2020-ban online formában „Kövesd a 

tehetséget!” címmel került konferencia megrendezésre; 2021 áprilisában újabb szakmai 

konferencia került meredezésre „Keresd a tehetséget!” címmel, melyet további számos 

esemény követett. 2021-ben volt tervezett a második Tehetség Fesztivál megrendezése, 

mely számos halasztás után végül nem valósulhatott meg a járványhelyzet miatt. Ezért a 

rendezvény helyett a Tehetség Fesztivál tematikáját követő, célkitűzéseinek megfelelő, 

tehetségek életútját, tehetséges fiatalokat, azok művészi produkcióit bemutató kisfilmek, 

stúdió videók készültek, melyek illeszthetőek voltak az akkor életben lévő digitális 

tanrendhez.  

 

Kérdés 

A beszámolóhoz kapcsolódóan Bereczki Kinga elnök asszony (Székelyföldi 

Tehetségsegítő Tanács) intézett kérdést szakmai vezető úrhoz, megjegyezve, hogy nagy 

érdeklődéssel követte a beszámolót. Kérdése arra irányult, hogy a Minősített 

Tehetséggondozó Műhelyeknek van-e kapcsolódási pontja a Tehetségpontokkal, 

Tehetségsegítő Tanácsokkal, van-e együttműködés ezen szervezetek között.  

A válaszban elhangzott, hogy a kapcsolódás oly szoros, hogy nem egy esetben maga a 

Minősített Tehetséggondozó Műhely egyben Tehetségpont is, van együttműködés, sőt 

átfedés is, bár feladatuk nem teljesen azonos: a Minősített Tehetséggondozó 

Műhelyekkel a projekt során intenzívebb együttműködés alakult ki.  

 

Szakmai vezető úr a beszámolóját befejezve, a felmerülő kérdést megválaszolva átadta a 

szót Bajor Péter ügyvezető elnök úrnak, aki képernyőmegosztást alkalmazva, prezentációját 

mindenki számára láthatóvá téve, szintén lehetővé tette e módon beszámolója könnyebb 

követhetőségét.  

Elnök úr megemlítette, hogy a Fórum ülése előtt nem sokkal készült el egy tájékoztató füzet, 

mely összefoglalja a program eredményeit. Ennek tartalma elektronikusan továbbításra 

került a Fórum résztvevői számára is. A füzet – így a továbbított dokumentum – végén 

található egy olyan összefoglaló, mely bemutatja a projekt megvalósítása során teljesített 

indikátor számokat, melyekből szakmai vezető úr is többet említett már. Így azokra a 

figyelmet ugyan felhívta elnök úr, de jelezte, hogy részletes bemutatásuk helyett 

fényképeket, azokhoz kapcsolódó eseményeket, élményeket szeretne a projekttel 

kapcsolatban megosztani a résztvevőkkel. 

Az első fénykép a projekt 2016-os indulásához, a nyitó rendvényhez kapcsolódóan mutatta 

be a résztvevőket: itt még diákok nem voltak jelen, a résztvevő konzorciumi partnerek 

mellett a döntéshozók vettek részt az eseményen.  

A hat éves program záró rendezvénye 2021. december 13-án valósult meg, ahol már a 

programban részt vevő 8.000 fiatal képviselői is megjelenhettek. A járványhelyzet miatt az 

eredetileg tervezett nagyszabású rendezvény helyett kisebb résztvevői körben valósult meg 

az esemény, így a diákok csak korlátozott számban, 15 fővel vettek részt (pályázni lehetett 

a lehetőség elnyerésére).  
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Ügyvezető elnök úr a következő fényképek bemutatása mellett elmondta, hogy a lezajlott 

hat éves projekt a diákok és az őket körbe vevő környezet került támogatásra komplex 

módon. A részt vevő diákokat egyrészt a kiemelt tehetségterületükön igyekezett a program 

lehetőségekhez juttatni, illetve a készségeik terén – valamint mentális egészségük, 

személyiségük, önismeretük, önértékelésük terén – kaptak segítséget. Ez jelenti a komplex 

tehetségtámogatást, hiszen a nem kiemelkedő tehetségterülethez tartozó 

személyiségvonások, készségek hozzátartoznak a tehetséggondozáshoz: ha ezek nem 

megfelelően állnak rendelkezésre a fiatalban, akkor ezek akadályává válnak a tehetség 

kibontakozásának. A harmadik nagy terület, amivel a projekt foglalkozott, a társadalmi 

környezet, a tehetségbarát társadalom erősítése érdekében. Ez szintén nagyon fontos, 

hiszen, ha a környezet nem kellőképpen toleráns a tehetséges fiatallal, az akadályozni fogja 

az előrejutását. E kategória jegyében valósult meg az a sok képzés, a szakmai kiadványok, 

melyeket szakmai vezető úr is említett. De ennek része valójában a Minősített 

Tehetséggondozó Műhelyek és Tehetségpontok hálózata, működése is. A korábban 

felmerült kérdésre visszautalva elhangzott, hogy a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek 

és Tehetségpontok közötti átfedés nagyon jó, hiszen ez erősíti a tehetségek érdekében 

kialakuló társadalmi, Kárpát-medencei hálózatot. A fejlesztőeszközök, a mérőeszközök is 

ezen tehetségbarát társadalmi környezet részeként értelmezhetőek.  

Ügyvezető elnök úr örömmel számolt be arról, hogy az elmúlt hat évben a program a 

köznevelés minden korosztályát érintette. Óvodák, óvodapedagógusok kaptak támogatást 

továbbképzések formájában, az iskolákban az elsőtől a tizenkettedig évfolyamig történtek 

mérések, volt lehetőség tanulói programokban, pedagógusoknak továbbképzésekben való 

részvételre. Nem csak e téren volt komplex a program, hanem a tehetséggondozó 

aktivitások terén is, melyhez hozzájárultak a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 

résztvevői is, hiszen az ő döntéseik nyomán alakulhatott ki, hogy Budapest és a Kárpát-

medence sőt, határon túli területek is részesei lehettek ennek az Európai Uniós fejlesztési 

programnak, hiszen a program eredetileg a konvergencia régiókra vonatkozott. A 

tehetséggondozó programok között megvalósultak helyi kiscsoportos fejlesztések, Tutor 

Program, készségfejlesztő hétvégék, táborok, egyéni tanácsadás, mentorálás, biztosított volt 

ösztöndíj és bemutatkozási lehetőségek. Az ösztöndíj kapcsán ügyvezető elnök úr 

megemlítette, hogy Binder Eufrozina igazgató asszony beszámolójában hallható volt a 

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj program sikere. Ezt kiegészítve a program során a 

bevont fiatalok közül 2.600 fő 360.000.000 Ft értékben kapott ösztöndíjat, mely a diákok 

számára fontos, kiemelkedő lehetőség volt.  

A projekt fontos részét képezte a szakmai háttérmunka és a korábban már említett képzések 

és a kutatások, melyek a biztosított forrásból megtörténhettek. A tehetséghálózatok a 

korábbiakban már többször szóba kerültek, melyek kapcsán elhangzott, hogy a 

www.tehetseg.hu tehetségtérképén megtalálhatóak a Minősített Tehetséggondozó 

Műhelyek, Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok, valamint felkerültek az elmúlt 

években bevont pedagógiai szakszolgálatok is, hiszen ilyenek minden megyében működnek 

tagintézményekkel, mely tagintézményekben dolgoznak tehetséggondozó koordinátorok is, 

az elmúlt években megszaporodott létszámmal és óraszámmal.   

http://www.tehetseg.hu/
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Ügyvezető úr elmondta, hogy az állami és civil együttműködés jelentős szakasza volt az 

elmúlt hat év, a projekt erősítette a különböző együttműködéseket. Itt gondolhatunk a 

regionális együttműködések kialakításra, mely külön feladata volt a projektnek (műhelyek 

és közös programok), de a MATEHETSZ és a kormányzat közötti együttműködés is 

jelentősen erősödött. A projekt időszakára esett jelképes módon, mikor 2020-ban írásban is 

rögzítésre került, hogy a kormány stratégiai partnere ernyőszervezetként a MATEHETSZ, 

mely dokumentumot a kormány nevében Novák Katalin miniszter asszony írt alá. 

Kevés szó esett eddig magukról a megvalósítókról, pedig a hatékony projekt megvalósítás 

alapfeltétele a kreatív, összetartó szervezet. A jól működő szervezetek tették lehetővé, hogy 

a projektben vállalt indikátorszámok, feladatok, gazdag szakmai tartalmak 

megvalósulhattak. Ügyvezető elnök úr a Fórum tagjai előtt is megköszönte a projektben 

részt vevő megvalósító munkatársak közreműködést. Kb. 35 stáb tag vett részt a 

MATEHETSZ részéről, de több száz szakember is bekapcsolódott a munkába, mint külső 

támogató.  

Ismét hangsúlyozásra került, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan a Fórum tagjai részére 

elektronikusan továbbított dokumentumban részletes és színes leírás található a megvalósult 

szakmai programokról, eseményekről és elért eredményekről. 

Zárásként ügyvezető elnök úr elmondta, hogy véleménye szerint a tehetségsegítés az egyik 

leghumánusabb tevékenysége az embernek, mely szeretettel és örömmel teli. Az ezen a 

területen dolgozó emberek számára fontos a tudat, hogy a végén valami jó történik és a 

gyerekek tehetségének kibontakozása, a kisebb-nagyobb közösségek támogatás történik 

meg. 

Ez jelenti az ezzel foglalkozó munkatársak számára a motivációt és hajtóerőt. Az a jó érzés, 

hogy egy közösség, a Kárpát-medencei magyar közösség szolgálatában dolgozva 

valósulhatnak meg a feladatok, sokszor segítettek átlendülni a felmerülő nehézségeken. 

Ügyvezető elnök úr megköszönte a Fórum tagjainak együttműködését és a támogatást is, 

hogy ötletekkel, szakmai javaslatokkal éltek a projekt megvalósítását segítve. 

 

Babik Anna főosztályvezető asszony a szót visszavéve megköszönte a beszámolót, majd 

személyes tapasztalatait megosztva elmondta, hogy részt vett a projekt záró rendezvényén, 

mely során nagyszerű élményben volt része látva a fiatalokat, hallgatva az előadásaikat; ez 

úton is megköszönte a meghívást és a lehetőséget, hogy jelen lehetett az eseményen. 

Elmondta, hogy most ugyan egy hat éves periódus lezárul, de nincs kétség afelől, hogy ezt 

a munkát folytatni kell, így a továbbiakhoz is sok sikert kívánt. 

 

Babik Anna főosztályvezető asszony megbízott Levezető Elnökként megkérte a 

megjelenteket, hogy amennyiben bárkinek kérdése, felvetése van az előterjesztéssel 

kapcsolatban, azt jelezze. 

 

Hozzászólás nem történt 
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6/2021. (XII.15.) számú határozati javaslat  

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum meghallgatta és elfogadta az EFOP-

3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa projekt elért eredményeiről szóló beszámolót. 

 

Szavazás 

 

6/2021. (XII.15.) számú határozat 

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

15 Tehetségek Magyarországa projekt elért eredményeiről szóló beszámolót. 

 

4. napirendi pont 

 

Tájékoztató a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagszervezetei által létrehozott tagozatok 

tapasztalatairól a Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósulásáról (az elmúlt 12 

évben) és javaslatairól a következő nyolc év tevékenységeihez 

Előterjesztő: Nemzeti Tehetségsegítő Tanács  

 

Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott Levezető Elnökeként felkérte az 

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács részéről Dr. Polonkai Mária elnök asszonyt a 4. napirendi 

pontban foglaltak előadására. 

Elnök asszony a szót átvéve és megköszönve emlékeztette a résztvevőket, hogy a legutóbbi 

ülésen ismertette a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács megújulására vonatkozó törekvéseket, a 

tagozatok megalakulását.  

Felidézte, hogy a 2006-ban létrejött szervezet részt vett a Nemzeti Tehetség Program 

parlament általi elfogadásában; illetve céljaik között kiemelt szerepet kap, hogy aktívan 

közreműködjenek a Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósításában.  

A hat újonnan létrehozott tagozat elmondta a véleményét a Nemzeti Tehetség Program 

megvalósításához kapcsolódóan az elmúlt években tapasztaltakról, tekintve, hogy a húsz éves 

programból már kevesebb van hátra, hiszen tizenkét év már eltelt. A következő nyolc évre a 

korábbi tapasztalatok alapján javaslatok kerültek megfogalmazásra. A javaslatok mind a 

Nemzeti Tehetség Programnak, mind a köznevelés szereplőinek célzottak, emiatt a Tanács 

azokat a Köznevelésért Felelős Államtitkárság részére is eljuttatja.  

Elnök asszony megjegyezte, hogy ezen észrevételek összhangban vannak a Fórum mai ülésén 

korábban elhangzottakkal (visszautalva Babik Anna főosztályvezető asszony beszámolójára), 

miszerint a pályázatok egyre sikeresebbek, egyre nő a támogatható pályázatok száma.  

A megállapítások szerint erősödött az esélyteremtés, valamint egyre hangsúlyosabb a 

gazdaság és a társadalom szerepe a tehetségsegítésben, fontos a tehetségbarát társadalmi 

környezet kialakítása. Elnök asszony hivatkozott egy a MATEHETSZ által korábban készített 

reprezentatív felmérésére, mely szerint az abban részt vevő felnőttek 71%-a fontosnak tartja 

a tehetségek felismerését és segítést. A pedagógus társadalom is jelentős segítséget kapott az 

elmúlt időszakban mind az uniós projekt, mint a Nemzeti Tehetség Program keretében a 

tehetségek felismeréséhez, kibontakoztatásához. A kommunikációs csatornák mind a hazai 
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hálózatokban, mind a határon túli tehetségsegítő szervezetekkel is jelentős fejlődésen ment 

keresztül, új csatornák alakultak ki; a tehetség fogalom is egyre fejlődik, finomodik.  

Az innovációs folyamatokhoz kapcsolódóan elhangzott, hogy javasolt akár a Nemzeti 

Tehetség Program két éves cselekvési programjához igazítottan két éves 

projektidőtartamokkal tervezni. Ez a Tanács véleménye szerint akár úgy is elképzelhető 

lenne, hogy a két éves tervvel rendelkező pályázó szervezet az első évi pályázat benyújtásakor 

szándéknyilatkozattal jelzi, hogy programját a következő évben is folytatná, számít a további 

támogatásra, így átfogóbb, teljesebb programot tudnának megvalósítani.  

Szintén a javaslatok között szerepel a tanévhez igazított pályázati időszak, mely Babik Anna 

főosztályvezető asszony beszámolójában is említésre került (a 2022. évben a tervek szerint 

előrébb hozott pályázati kiírások kapcsán). A pályázó szervezetek számára fontos lenne, hogy 

az iskolai tanév kezdetén rendelkezzenek már arra vonatkozó információval, hogy pályázatuk 

támogatást nyert-e, illetve rendelkezésre álljon a szükséges forrás, tekintettel arra, hogy a 

gyerekekkel főként az iskolai tanév alatt valósulnak meg foglalkozások, tevékenységek.  

A tagozatok észrevételei szerint fontos lenne azt tudatosítani a támogatatásban részesülő 

szervezetekben, hogy feladatuk arra is kiterjed, hogy a társadalmi köztudatban jelen legyen a 

Nemzeti Tehetség Program és annak aktivitásai. Tapasztalataik szerint a támogatott 

programokban részt vevő fiatalok jelentős részénél előfordul, hogy nem tudja, hogy a 

programhoz a támogatást a Nemzeti Tehetség Program biztosította.  

A következő nyolc évre vonatkozó javaslatok között szerepel többek között az 

iskolapszichológusi rendszer teljes kiépítése a köznevelési rendszerben. A tagozatok 

véleménye szerint a tehetségsegítést támogatná a tehetségsegítő pedagógusok, tehetségsegítő 

mesterpedagógusok egyedi alkalmazása a köznevelési rendszerben, oly módon, hogy ezen 

munkájuk elszámolható legyen a kötelező óraszám keretében. Javasolt továbbá a horizontális 

programok erősítése is az együttműködési készség erősítésével, a tehetségsegítés közösségi 

jellegének tudatosabbá tételével. A tagozatok szerint fontos lenne minél több szakirodalom, 

példatár kiadása, a korábbi jó tartalmak digitalizálása, valamint az intenzív eszközfejlesztés. 

Valamint előre mutató lehet, ha a megvalósult programok szakmai ellenőrzésének 

rendszerébe új szempontok kerülnének beépítésre, annak érdekében, hogy a tapasztalatok 

érvényesülhessenek az új kiírásokban.  

 

Babik Anna főosztályvezető asszony a szót visszavéve és a beszámolót megköszönve 

elmondta, hogy örült a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagozatai által tett észrevételeknek és 

javaslatoknak, melyek azt bizonyítják, hogy mennyire fontos a közös gondolkodás és 

inspirálóak lehetnek a közös beszélgetések.  

Reagálva az elhangzottakra főosztályvezető asszony a két éves pályázati időtartammal 

kapcsolatban elmondta, hogy a Nemzeti Tehetség Program költségvetése azt teszi lehetővé, 

hogy egy éves megvalósítási időtartammal, egy éves elszámolással valósuljanak meg a 

programok. Az elképzelhető, hogy a bírálati szempontrendszerbe beépíthető, hogy kerüljön 

figyelembe vételre, ha a pályázó azt jelzi, hogy két éves projektet tervez; azonban ebben az 

esetben is már az első évben szükséges eredményeket elérnie a szervezetnek, valamint 

tervekkel rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy milyen irányban menne, mire vállal 

felelősséget, ha a második évben is kapna támogatást.  
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A Nemzeti Tehetség Programnak, annak aktivitásainak népszerűsítése kapcsán 

főosztályvezető asszony elmondta, hogy immár két éve egy nagyon részletes kommunikációs 

útmutató segíti a támogatott szervezetek ez irányú tevékenységét. Ennek jegyében a 

megvalósítás során kötelező bizonyos kommunikációs elemek (feliratok, logók) alkalmazása. 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő heti szinten továbbítja a kedvezményezettektől kapott, 

rendezvények szervezésére, időpontjára vonatkozó információkat a Támogatónak.  

A népszerű pályázati kategóriák forráskeretének megemelését is tartalmazza a tagozatok 

javaslata, melyhez kapcsolódóan főosztályvezető asszony elmondta, hogy korábbi pályázati 

időszak adatai minden évben figyelembe vételre kerülnek a következő évi forrásfelosztás 

tervezésekor. Ezen forrásfelosztás tervezet minden évben bemutatásra kerül a Fórumnak is, 

elfogadásához a Fórum jóváhagyása is szükséges – a következő Fórum ülésnek éppen ez lesz 

a fontos feladata. 

 

Babik Anna főosztályvezető asszony megbízott Levezető Elnökként megkérte a 

megjelenteket, hogy amennyiben bárkinek kérdése, felvetése van az előterjesztéssel 

kapcsolatban, azt jelezze. 

 

Hozzászólás:  

Csapó Benő elnök úr (Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottsága; 

Freund Tamás a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Fórum társelnöke delegáltja) 

a szót megköszönve jelezte, hogy az előző előadásokhoz szeretne hozzászólni éskiemelt 

néhány pozitívumot, melyek akadémiai nézőpontból is fontosak. 

Fehérpataky Balázs szakmai vezető úr előadásában a sokféle tevékenység között 

megemlítette a tudományos megalapozást, a szakirodalom feltárását, a nemzetközi 

szakirodalom hozzáférhetővé tételét, széleskörű terjesztését, melyek mind fontosak. 

Ugyanilyen fontos az önálló feltáró vizsgálatok lefolytatása, a kutatások, ezek 

eredményeinek publikálása. Az eredményekhez gratulált elnök úr. 

Elnök úr gratulációját fejezte ki Bajor Péter elnök úr és Dr. Polonkai Mária elnök 

asszony előadásaiban elhangzottakkal kapcsolatban, melyekben szintén rendkívül sok 

olyan apró részlet hangzott el, melyek tudományos szempontból is lényegesek.  

.  

Kiemelte, hogy a tehetséggondozásban fontos a stabilitás. Tehát be kellene építeni a 

költségvetésbe a szükséges forrásokat, hogy azok biztosak, előre tervezhetőek legyenek 

és a lehetőségek ne egyszeriek, egy-két évre szólóak legyenek. 

 

 

Babik Anna főosztályvezető asszony jelezte, hogy a tehetséggondozó programok 

stabilitásához kapcsolódva a Nemzeti Tehetség Program 2028-ig határozott meg 

stratégiai célokat és 2009 óta folyamatosan nő az az összeg, amely a tehetségek 

támogatására fordítható – köszönhető ez részben a magyar állampolgároknak is, akik 

adójuk 1%-nak felajánlásával gyarapíthatják ezt az összeget. 
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Babik Anna főosztályvezető asszony megbízott Levezető Elnökként megkérte a 

megjelenteket, hogy amennyiben bárkinek kérdése, felvetése van az elhangzottakkal 

kapcsolatban, azt jelezze. 

 

7/2021. (XII.15.) számú határozati javaslat  

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum meghallgatta és a hozzászólásokkal 

kiegészítve elfogadta a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagszervezetei által létrehozott 

tagozatok tapasztalatairól a Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósulásáról (az 

elmúlt 12 évben) és a következő nyolc év tevékenységeihez kapcsolódó javaslatairól 

szóló tájékoztatót. 

 

Szavazás 

 

7/2021. (XII.15.) számú határozat 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangúlag elfogadta a Nemzeti 

Tehetségsegítő Tanács tagszervezetei által létrehozott tagozatok tapasztalatairól a 

Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósulásáról (az elmúlt 12 évben) és a 

következő nyolc év tevékenységeihez kapcsolódó javaslatairól szóló tájékoztatót. 

 

5. Egyebek 

 

Hozzászólás nem történt 

 

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

Fórum tagjainak a figyelmét és a sok hozzászólást, majd a közelgő ünnepekre tekintettel az 

ahhoz kapcsolódó jókívánságait kifejezve az ülést lezárta.  

 

Budapest, 2021. december 15. 

 

 

Babik Anna sk. Binder Eufrozina sk. 

főosztályvezető pályázati igazgató 

a Fórum megbízott levezető elnöke a jegyzőkönyv vezetője 

 


