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Általános célkitűzések 
 

A Tanács a 2011. évi munkatervének meghatározásakor a számára jogszabályokban 

meghatározott feladatok elvégzésével egységben az alábbi célokat tűzi ki: 

1. Folyamatosan tájékozódni kíván a Magyar Nemzeti Tehetség Program megvalósulását 

elősegítő programokról, azok erőforrásairól. 

2. Az erőforrások felhasználásának rendszerbe foglalása és hatékonyságának javítása 

érdekében szorosan együttműködik az NTT-vel, tájékozódik a tehetségsegítéssel 

összefüggő magyarországi (és más) kezdeményezésekről, programokról. Javaslatokat 

tesz a megfelelő hivatalos fórumoknál az NTT közvetítésével a szükséges 

intézkedésekre. 

3. Támogatja a mentorok, tehetséggondozással foglallkozó személyek munkáját és 

szakmai fejlesztését. 

4. Összegyűjti és rendszerbe foglalja az erdélyi tehetséggondozás adatait, kidolgozza az 

erdélyi tehetségtérképet. Ehhez felhasználja az RMPSZ létező adatbázisát. 

5. Kidolgozza az erdélyi tehetséggondozás rendszerét, irányvonalát. 

6. Kiemelt célnak tekinti az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését: 

• A tehetségsegítő programokhoz való hozzáférés esélyeinek javítását. 

• A programok elérhetőségében a területi egyenlőség megteremtését. 

• Külön figyelmet kíván fordítani a hátrányos helyzetűek programba vonására. 

 

 

 

2011. évi ülésterv 
 

1. ülés: 2011. március  -  Székelyudvarhely 
Javasolt napirendi pontok: 

• Tájékoztató az erdélyi tehetségtérkép megvalósulásáról. 

• Az ETT szakértői bizottságainak megalakításáról. 

• A 2011. évi tehetséggondozás fejlesztés irányvonalairól. 
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• A 2011. I. félévi pályázati és egyéb programokhoz kapcsolódó keretösszegek 

elfogadása. 

• A 2011. I. félévi pályázati témák elfogadása. 

• Javaslattétel az elfogadott keretösszegekről és pályázati témákról  az NTT irányába. 

• Tájékoztató az ETT megismertetése érdekében történő kezdeményezésekről (honlap, 

média kampány). 

• Tájékoztató a Magyar Géniusz 2 programról, annak erdélyi kapcsolódási pontjairól. 

• Tájékoztató az Erdélyi Tehetségnap megszervezéséről. Javasolt időpont: 2011 

szeptember. 

• Tájékoztató az ETT média kampányának menetéről (esetleges 2%-os médiakampány?). 

 

 

 

2. ülés: 2011. szeptember  
Javasolt napirendi pontok: 

• ETT Féléves tevékenységi beszámoló.  

• Tájékoztató a Nemzeti Tehetség Program 2011. I. félévben kiírt pályázati eredményeiről 

és a pályázati pénzek hasznosulásáról. 

• A 2011. II. félévi pályázati keretösszegek és témák elfogadása. 

• Javaslattétel az elfogadott keretösszegekről és pályázati témákról  az NTT irányába. 

• Tájékoztató összefüggő magyarországi tehetséggondozási programokról, EU-s és 

nemzeti forráslehetőségekről. 

• Egyebek 

 
 

3. ülés: 2011. november  
Javasolt napirendi pontok: 

• Elnökségi és szakértői bizottsági beszámolók. 

• Az ETT 2011. éves jelentésének elfogadása.  

• Az ETT 2011. éves pénzügyi beszámolója. 

• A 2011. évi tehetséggondozás fejlesztés irányvonalairól. 

• Az ETT 2012. évi Munkatervének előkészítése. Saját programok fejlesztése? 

• Egyéb 
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Megjegyzések 
1. A szakértői bizottságok szerepe a Tanács elvi állásfoglalásainak, véleményeinek kidolgozása. A 

szakértői bizottságok a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Programmal kapcsolatos operatív 

feladatot nem végeznek. Példa szakértői bizottságokra: Felsőoktatási, Hátrányos helyzetűek 

tehetséggondozása, Innovációs, Közoktatási, Külkapcsolati, Társadalmi és médiakapcsolatok, 

Tehetségelméleti, képzési és továbbképzési, Tehetséghálózati. Új szakértői bizottságok indítását, ill. a 

szakértői bizottságok vezetőinek felkérését a Tanács döntése alapján a Tanács elnöke végzi. A szakértői 

bizottságok tagjai munkájukat társadalmi munkában, térítésmentesen végzik. 

 

A szakértői bizottságok feladatköre 

Elnevezés Feladatkör  

Felsőoktatási Tehetségsegítés a felsőoktatásban (TDK és szakkollégiumok is), Tehetségbónusz program 

Hátrányos helyzetűek 
tehetséggondozása Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozása, szegregáció 

Innovációs Menedzseri készséget fejlesztő program, K+F tevékenységbe bekapcsolódás, inkubátorház, 
Tehetség Rt., Tehetséghitel 

Közoktatási Tehetségsegítés a közoktatásban 

Külkapcsolati Külföldi tapasztalatok gyűjtése és hasznosítása, határon túli magyarokkal együttműködés 

Társadalmi és 
médiakapcsolatok Tehetségbarátok köre, Tehetségalap, a Tanács médiaüzenetei 

Tehetségelméleti, képzési és 
továbbképzési 

Tehetségpontok szakmai hátterének minimuma, mentorok etikai kódexe, kontrolling rendszer, 
valamint tehetségsegítők képzése tanító-, tanárképzés 

Tehetséghálózati A Tehetségpontok terjedésének szervezése, a bejelentkezések értékelése, a tehetségsegítésben 
alkalmazható „tehetségpénz” bevezetése, Zseniwiki wikipédia program 

 
2. ETT – NTT kapcsolatrendszer  

Az ETT regionális szervezet, Erdély régió szintjén határozza meg magát. Közvetlenül kapcsolódik az NTT 
–hez, rajta keresztül pedig a tehetséggondozás rendszeréhez. 
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Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége (projektgazda) 

Elnök     
 

Nemzeti Tehetségsegítő 
Tanács 

Programtanács 

 
     A kiemelt projekt operatív munkacsoportjai 

Projektmenedzser 
Projektiroda 

Végrehajtás (megbízások, szerződések stb.) 

Felügyelő Bizottság 

Etikai Bizottság 

       Szakértői bizottságok 

 

Szellemi Tulajdonjog 
Védelmi Bizottság 

elnök 

vezet
 

Elnök     alelnökök + 
 

elnök 

Jelmagyarázat: 
Közvetlen kapcsolat 
Szoros elvi-szervezeti kapcsolat, 
tagsági átfedés 
Szakmai felügyeleti kapcsolat 

Erdélyi Tehetségsegítő 
Tanács ETT 
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