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Jegyzőkönyv 
a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének 

2008. november 19-én (szerda) 12 óra és 13 óra közötti közgyűléséről,  

a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Tömbjének 3. sz. szemináriumi termében  

(1094 Budapest, Tűzoltó u 37-47.) 

 

 

A közgyűlésen jelen voltak: Antos László, Bajzák Erzsébet M. Eszter, Balogh László, 

Bereczki Kinga, Csermely Péter, Fuszek Csilla, Gajda Attila, Havass Miklós, Kiss Albert, 

Nagyné Horváth Emília, Pék László, Révész Tamás, Somai József, Szász Zoltán és Veres Pál, 

a Szövetség tagszervezeteinek képviselői, valamint Bereczki Barna, Bereczky Klára, Cziráki 

Szabina és Nagy Levente (az Etikai Bizottság elnöke) meghívottak. 

 

1. Csermely Péter elnök köszöntötte a közgyűlésen megjelent tagokat. Bejelentette, hogy a 

Tehetséges Magyarországért Alapítvány lemondott szövetségi tagságáról. A lemondást a 

közgyűlés az Alapszabály 2.3. pontja alapján tudomásul vette. Csermely Péter megállapította, 

hogy a közgyűlés határozatképes. Ezek után ismertette az előzetesen megküldött anyag 

alapján az ülés napirendi pontjait. Az ülés napirendi pontjait a Szövetség tagjai egyhangúan 

elfogadták, megbízták Fuszek Csillát a jegyzőkönyv vezetésével és felkérték Révész Tamást 

és Havass Miklóst a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 

A közgyűlés napirendje: 

 1. A napirend elfogadása  

 2. Tagfelvétel.  

 3. A Szövetség Szellemi Tulajdon Szabályzatának módosítása és a Szellemi Tulajdon 

Bizottság megválasztása.  

 4. Egyebek.  

 

2. Az előző közgyűlés óta eltelt időben a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok hosszú 

időre visszanyúló, kiemelkedően sikeres tehetséggondozó tevékenységét koordináló 

MATFUND Alapítvány és a Míg Megnövök Alapítvány jelezte tagfelvételi kérelmét. A két 

szervezet munkájáról szóló adatlapot mindenki előzetesen megkapta, és ez alapján szavaztak 

a két szervezet tagfelvételéről. A közgyűlés a MATFUND Alapítvány tagságát egyhangú 

szavazással elfogadta (24/2008 közgyűlési határozat). A Míg Megnövök Alapítvány esetén a 

Tanács tagjai a vita során hangsúlyozták, hogy az Alapítvány színvonalas tevékenységet 

végez, mint Tehetségpont, de ez a tevékenység – különösen a több szintű tehetséggondozás 

kritériuma terén – sok forrásból érkező, és egybehangzó vélemény alapján nem éri el azt a 

szintet, ami jelenleg a Tanácsi tagságot indokolná. A Míg Megnövök Alapítvány felvételi 

kérelmét a Tanács két tartózkodással és 13 ellenszavazattal nem támogatta (25/2008 

közgyűlési határozat). 

 

3. Az elnök jelezte, hogy a meghívóval egy időben mindenkinek elküldte a Szövetség 

Szellemi Tulajdon Szabályzatának módosítását a Magyar Innovációs Szövetség módosító 

javaslataival. A Szövetség közgyűlése egyhangú szavazással elfogadta a Szövetség módosított 

Szellemi Tulajdon Szabályzatát (26/2008 közgyűlési határozat). Az elnök jelezte, hogy a 

Bolyai Műhely Alapítvány jelezte, hogy további módosításokkal kíván élni a Szabályzat 

ügyében, amely esetén a Szabályzat módosítására a közgyűlés még vissza fog térni. 

 

Az elnök jelezte hogy a tagszervezetek az alábbi személyeket javasolták a Szövetség Szellemi 

Tulajdon Bizottságába: Czirák Szabina (OTDT mint pártoló tag és Kutató Diákokért 

Alapítvány), Csobán Attila (Kutató Diákok Országos Szövetsége), Greiner István (Magyar 

Innovációs Szövetség), Józsa Tamás (Kutató Tanárok Országos Szövetsége), valamint 

Németh Gábor (Bolyai Műhely Alapítvány). A Szövetség közgyűlése egyhangú szavazással 
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elfogadta a Szövetség Szellemi Tulajdon Bizottságának fenti öt tagját (27/2008 közgyűlési 

határozat). 

 

4. Egyebek 

 A Szövetség közgyűlése egyhangúan támogatta, hogy a Tehetségbarát kifejezésre és a 

hozzá tartozó logo-ra a Szövetség nyújtson be védjegyoltalmi kérelmet. A címet 

szolgáltatásoknak, termékeknek és közösségeknek lehet odaítélni. (28/2008 közgyűlési 

határozat). 

 A Szövetség egyhangú állásfoglalást fogadott el arról, hogy fellép a Szellemi Tulajdon 

Szabályzatot megszegő olyan magatartás ellen, amely a Magyar Géniusz Integrált 

Tehetségsegítő Program, illetve a Szövetség tevékenysége során keletkezett szellemi 

termékeket pénzért kívánja áruba bocsátani (29/2008 közgyűlési határozat). 

 

Budapest, 2008. november 21. 

 

 

              Fuszek Csilla 

         jegyzőkönyvvezető 

Hitelesítők: 

 

 

Csermely Péter       Révész Tamás 

levezető elnök       jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

         Havass Miklós 

        jegyzőkönyv hitelesítő 


