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EMLÉKEZTETŐ 

a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum üléséről 

 

 

Helyszín: online 

Időpont: 2022. január 20. 11:00 óra     

 

I. Jelen vannak: 

 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum szavazati joggal rendelkező tagjai: 

 

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

 Miniszterelnökség: dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 

delegáltja Nagy Mariann Veronika politikai tanácsadó, Miniszteri Kabinet 

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

miniszterének delegáltja Dr. Sölch Gellért stratégiai ügyekért felelős helyettes 

államtitkár 

 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 Köteles Rita osztályvezető, Felsőoktatási 

Intézményfejlesztési Osztály 

 Bajor Péter ügyvezető elnök, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

delegáltja 

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

delegáltja 

 Kovács Péter elnök képviseletében Turi Ádám, elnökségi tag 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: 

 

− dr. Orosz Ildikó elnök, Kárpátaljai Pedagógusok Szövetsége 

− Bereczki Kinga elnök, Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács 

− Fekete Irén elnök, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

− Juhász Attila igazgató, Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért 
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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 Orbán Anikó 

osztályvezető, Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekek, Tanulók Ügyeinek Osztálya 

− 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    

− Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, delegáltja Beleczné Krecz 

Éva kormánytisztviselő, Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező Főosztály 
− Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár delegáltja 

Jakubecz Viktória osztályvezető, Tervezési Osztály 

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

Elnöki Kabinet 

− Dr. Lantos Krisztina 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 delegáltja dr. 

Cziráki Szabina Országos Tudományos Diákköri Tanács titkára  

− Babik Anna főosztályvezető, Miniszterelnökség, Tehetségekért Felelős Főosztály 

− Krekuska Róbert osztályvezető, Miniszterelnökség, Tehetségekért Felelős Főosztály, 

Tehetségügyi Programok Osztály 

− 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 

ülésének Levezető Elnöke köszöntötte a Fórum társelnökeit, tagjait, illetve a Fórumra 

bejelentkező valamennyi résztvevőt.  

  

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

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

Bajor Péter elnök úr további technikai információként jelezte, hogy a Fórum online platformja 

hozzájárulást kér a résztvevőktől ahhoz, hogy az ülésről felvétel készülhessen; kérte ennek 

megadását.  

 

 

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, 11 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. 

Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott levezető elnökeként ismertette az ülés 

napirendi pontjait. 

 

A Fórum ülésének napirendi pontjai: 

 

1) A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum nem kormányzati szervezeteket 

képviselő új tagjairól szóló tájékoztatás 

Előterjesztő: Miniszterelnökség, Tehetségekért Felelős Főosztály 

 

2) Előterjesztés a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési 

programja alapján 2022-ben megjelenő pályázati forrásfelosztás javaslatáról 

Előterjesztő: Miniszterelnökség, Tehetségekért Felelős Főosztály 

 

3) Egyebek 

 

Az 2. 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 2022. január 20-i 

ülés napirendi pontjait. 
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Babik Anna főosztályvezető asszony jelezte, hogy napirenden kívül szeretne néhány szót szólni 

az elmúlt időszak változásairól.  

Tájékoztatta az ülésen résztvevőket, hogy Novák Katalin 2021. december 31-i hatállyal 

lemondott a miniszteri posztjáról, így a Fórum elnökének tisztségét már nem tudja betölteni. 

Ehhez kapcsolódó strukturális változás, hogy a családokért felelős tárca nélküli miniszter 

feladatait átveszi a Miniszterelnökséget vezető miniszter, dr. Gulyás Gergely. Az eddig 

miniszter asszony közvetlen irányítása alá tartozó Tehetségekért Felelős Főosztály irányítása 

Ekler Gergely, családokért felelős stratégiai államtitkár úr irányítása alá került. A főosztály 

munkájában miniszter asszony szellemiségét viszi tovább, akinek szívügye volt a 

tehetséggondozás. 

Továbbá egy másik személyi változásról is beszámolt főosztályvezető asszony: a Nemzeti 

Tehetség Központ Nonprofit Közhasznú Kft. éléről Dr. Papp Zsófia ügyvezető igazgató 

asszony távozott, helyére Dr. Lantos Krisztina korábbi ügyvezető igazgató asszony tért vissza, 

akit üdvözölt a Fórum résztvevői között. 

Ügyvezető asszony a szót átvéve megköszönte az üdvözlést és köszöntötte a Fórum résztvevőit.  

 

III. A napirendi pontok érdemi tárgyalása 

 

1. napirendi pont 

 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum nem kormányzati szervezeteket képviselő 

új tagjairól szóló tájékoztatás 

Előterjesztő: Miniszterelnökség, Tehetségekért Felelős Főosztály  

 

Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott Levezető Elnökeként jelezte, 

hogy az 1. napirendi pontban foglaltakat ő mutatja be. 

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével 2022. január 13-án megtörtént a 

Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum nem kormányzati szervezeteket képviselő új 

tagjainak megválasztása.  

A 2021. december 8-i határidőre hat szervezet jelentkezett a felhívásra, a szervezetek 

mindegyike megfelelt a kiírásban foglalt feltételeknek. Jelölést benyújtó szervezetek az 

alábbiak voltak: 

- Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

- Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség 

- Kutató Diákok Országos Szövetsége 

- Kutató Diákokért Alapítvány  

- Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

- Zenetanárok Társasága 

 

A jelöltállító szervezetek képviselői meghívást kaptak a választásra, ahol a választási eljárásba 

delegált képviselőjük javaslatot tett a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum nem 

kormányzati szervezeteket képviselő személyre és bemutatta szervezetük jelöltjét. A delegált 
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képviselők titkos szavazása után a szavazatszámláló bizottság összesítette a leadott 

szavazatokat, amelyek alapján a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum nem kormányzati 

szervezeteket képviselő – civil – tagjai a következő személyek: 

- Bajor Péter ügyvezető elnök úr (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége): 6 

szavazat 

- Ember Csaba elnök úr (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége): 6 

szavazat 

- Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin igazgató asszony (Kutató Diákokért 

Alapítvány): 6 szavazat 

- Kovács Péter elnök úr (Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség): 6 szavazat 

Főosztályvezető asszony gratulált a megválasztott tagoknak. Elmondta, hogy a nem 

kormányzati tagokat képviselő szervezetek összetételében nem történt változás, egy személyi 

változás történt, mely abból adódik, hogy a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség élén januártól 

új elnök áll Kovács Péter személyében, akit – az őt képviselő Turi Ádám közvetítésével – 

főosztályvezető asszony köszöntött a Fórum tagjai között. Az újra megválasztott, korábban is a 

Fórum munkájában részt vevő tagoknak főosztályvezető asszony megköszönte az eddigi 

munkájukat és azt, hogy úgy döntöttek, továbbra is részt szeretnének venni a Fórum 

tevékenységében. 

 

Babik Anna főosztályvezető asszony megbízott Levezető Elnökként megkérte a 

megjelenteket, hogy amennyiben bárkinek kérdése, felvetése van az elhangzottakkal 

kapcsolatban, azt jelezze. 

 

Hozzászólás nem történt 

 

1/2022. (I.20.) számú határozati javaslat 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum meghallgatta és tudomásul vette a 

Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum nem kormányzati szervezeteket képviselő 

új tagjairól szóló tájékoztatást. 

 

Szavazás 

 

1/2022. (I.20.) számú határozat 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangúlag elfogadta a Nemzeti 

Tehetségügyi Koordinációs Fórum nem kormányzati szervezeteket képviselő új 

tagjairól szóló tájékoztatást. 

 

2. napirendi pont 

 

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

programja alapján 2022-ben megjelenő pályázati forrásfelosztás javaslatáról 

Előterjesztő: Miniszterelnökség, Tehetségekért Felelős Főosztály 
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Babik Anna főosztályvezető asszony a Fórum megbízott Levezető Elnökeként jelezte, 

hogy az 2. napirendi pontban foglaltakat ő mutatja be. 

 

Főosztályvezető asszony emlékeztette a résztvevőket arra, hogy a tervezett forrásfelosztásról 

szóló előterjesztés előzetesen megküldésre került a Fórum tagjainak, melyben részletesen 

megtalálhatóak a tervezett kiírások és az azokhoz tervezett keretösszegek. Ehhez kapcsolódóan 

néhány dolgot szeretne kiemelni, legfőképpen az újdonságokat. 

A legfontosabb, hogy a támogatások kifizetésnek pénzügyi teljesítése időben a tervek szerint 

jelentősen előrébb kerül a korábbi évekhez képeset, hogy az illeszkedjen a programok 

megvalósításához, a támogatási időszakhoz, azaz a tanévhez. Emiatt került ilyen korai 

időpontra a forrás felosztását bemutató és jóváhagyó Fórum ülés is. 

A forrásfelosztás jóváhagyása után további adminisztratív teendők elvégzése szükséges, 

melyek eredményeként a tervezettek szerint februárban megjelenhetnek a pályázati kiírások és 

júniusban már a nyílt pályázatokról is döntés születhet.  

Felmenő rendszerben tovább folytatódik a Stipendium Peregrinum ösztöndíj program, melynek 

a megvalósításához ebben az évben már 800.000.000 Ft áll rendelkezésre. E program 

keretemelésének – melyet a kormány biztosít, központi költségvetési forrásból – köszönhetően 

ebben az évben a Nemzeti Tehetség Program keretösszege közel 4,4 milliárd Ft, mely a 

tehetségek támogatására fordítható.  

A rendelkezésre álló forrás növekedése lehetővé teszi, hogy bizonyos pályázati kategóriák 

keretösszege növekedhessen. Ez közel tíz kategóriát érint, amelyekre fordítható forrás így az 

előző évihez képest átlagosan 15%-kal emelkedett. Mindez az előző Fórum ülésen 

elhangzottakkal összhangban történt, ahol javaslatként elhangzott a népszerű kategóriák 

keretösszegének emelése. 

 

Babik Anna főosztályvezető asszony megbízott Levezető Elnökként megkérte a 

megjelenteket, hogy amennyiben bárkinek kérdése, felvetése van az elhangzottakkal és 

a korábban megküldött előterjesztéssel kapcsolatban, azt jelezze. 

 

Hozzászólás nem történt 

 

2/2022. (I.20.) számú határozati javaslat 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum meghallgatta és elfogadta a Nemzeti 

Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján 2022-

ben megjelenő pályázati forrásfelosztás javaslatról szóló előterjesztést. 

 

Szavazás 

 

2/2022. (I.20.) számú határozat 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangúlag elfogadta a Nemzeti 

Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján 2022-

ben megjelenő pályázati forrásfelosztás javaslatról szóló előterjesztést. 
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3. Egyebek 

 

Hozzászólás: 

 

Bajor Péter ügyvezető elnök úr (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) mint régi-új 

civil delegált kívánta megjegyezni, hogy gratulál a Nemzeti Tehetség Programért felelős 

főosztálynak és a döntéshozóknak, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek az 

utóbbi évek munkájához, mert véleménye szerint egy nagyon koherens, jó rendszert sikerült 

kialakítani. 

A Stipendium Peregrinum ösztöndíj program egy nagyon exkluzív és kiváló ösztöndíj, melyet 

szervezetük is kifejezetten támogat. Ugyanakkor a Nemzeti Tehetség Program teljes pályázati 

struktúrája szinte minden területét lefedi (a pedagógusok továbbképzésétől és elismerésétől 

kezdve, a segítő intézmények különféle tevékenységeik támogatásán keresztül, a legnagyobb 

diáktömeget elérő programokig, a legkülönfélébb tehetségterületeken és különféle 

korosztályoknak biztosított lehetőségekkel) annak a nagyon komplex tehetség támogató, segítő 

rendszernek, melyet a Nemzeti Tehetség Program – közös nemzeti ügyként – képvisel. Emiatt 

a sokszínűség miatt nem is olyan egyszerű a Nemzeti Tehetség Programot bemutatni kívülállók 

számára, hogy érzékelhetőek legyenek számukra is a tevékenységek átfogó és egyben 

szerteágazó sokfélesége. 

Ügyvezető elnök úr megerősítette, hogy civil szervezetük kifogások nélkül, maradéktalanul 

tudja támogatni a programokat és a forrásfelosztást, mely minden szegmensre, korosztályra, 

tehetségtípusra odafigyel, megfelelő ösztönzést kapnak a civil, egyházi és állami szervezetek is 

a pályázatok segítségével. Mindezt ügyvezető elnök úr megköszönte és jó munkát kívánt az 

elkövetkező két évre a többi civil szervezet újonnan megválasztott képviselőinek is. 

 

Főosztályvezető asszony megköszönte a kedves szavakat.  

Elmondta, hogy a cselekvési program 2023-24. évi programját szükséges előkészíteni és 

kidolgozni az év második felében, ezért az év második Fórum ülésén ez lesz a fő téma. 

Tájékoztatásul megemlítésre került, hogy a „Bonis Bona” díj ajánlási felülete aktív, 2022. 

február 21-ig fogadnak jelöléseket. 

 

Dr. Lantos Krisztina ügyvezető igazgató asszony (Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit 

Közhasznú Kft.) jelezte, hogy ő is szót kért és éppen a „Bonis Bona” díjra szerette volna felhívni 

a Fórum résztvevőinek a figyelmét. Igazgató asszony elmondta, hogy most egy kicsit szűkebb 

a szokottnál a jelölési határidő, ezért érdemes minél több embernek – kollégáknak, diákoknak, 

bárkinek, aki tud a díjra ajánlani – propagálni ezt a lehetőséget a tehetségsegítő munka 

elismerésére. Külön kérte a Fórum tagjait, hogy ahol van ajánlási lehetőségük (életmű, 

szervezet), ott éljenek ezzel. 

Ügyvezető igazgató asszony megjegyezte, hogy a Támogató és az egyéb érintettek nagy 

figyelmet fordítanak arra, hogy kommunikálják a Nemzeti Tehetség Program létezését, 

tevékenységét és eredményeit. Tapasztalatait elmondva megosztotta a Fórum résztvevőivel, 

hogy egy nemzetközi konferencia résztvevőjeként láthatta azt, hogy mennyire egyedi és 

különleges az a fajta hozzáállás a tehetségügyhöz, melyet a Nemzeti Tehetség Program 
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Magyarországon képvisel. Ennek kapcsán is kéri a Fórum résztvevőit, hogy segítsék a Nemzeti 

Tehetség Programot minél ismertebbé tenni, mint ahogy ezt szervezetük is feladatának érzi. 

Tapasztalatai alapján, jó úton halad az ügy: egyre többen tudnak a Programról. Ráirányította a 

figyelmet arra, hogy kezdődik az 1%-os támogatások felajánlásának az időszaka, amelyhez 

kapcsolódó kampány is közös feladata kell, hogy legyen a Fórum tagjainak; egyben felajánlotta 

szervezetük segítségét (weboldal, facebook oldal) annak érdekében, hogy minél több 1%-os 

támogatás érkezhessen a Nemzeti Tehetség Program javára. 

 

Főosztályvezető asszony megköszönte a hozzászólást és a felajánlást. 

 

Babik Anna főosztályvezető asszony, a Fórum megbízott Levezető Elnökeként 

megköszönte a Fórum tagjainak a figyelmét és az ülést lezárta.  

 

Budapest, 2022. január 20. 

 

 

Babik Anna sk. Binder Eufrozina sk. 

főosztályvezető pályázati igazgató 

a Fórum megbízott levezető elnöke a jegyzőkönyv vezetője 

 


