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Jegyzőkönyv 
 

 

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének 

2011. szeptember 7. 12:30-tól tartott közgyűléséről,  

a Számalk Zrt. Kalmár László  termében 

(1115. Budapest, Mérnök utca 39.) 

 

 

 

Az ülésen jelen voltak: Alabert Zsuzsanna, Antos László, Bajzák Eszter, Balogh László, 

Csermely Péter, Csovcsics Erika, Cziráki Szabina, Gambár Katalin, Havasréti Béláné, Havass 

Miklós, Kormányos Róbert, Mező Ferenc,  Miltényi Gábor, Nagy Jenőné, Oláh Vera, Pék 

László, Radosné Lengyel Anna, Rajnai Gábor, Somai József, Sulyok Katalin, Szenczi András,  

Szendrő Péter, Szőke Judit, Ternovácz Bálint, Tombor László és Veres Pál, a Magyar 

Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége elnökségének és tagszervezeteinek képviseletében, 

Bajor Péter pártoló tag, valamint Fuszek Csilla, Gyarmathy Éva, Hollósi-Simon Judit, Mentler 

Mariann, Polonkai Mária, Szénási Istvánné, Szilágyi Zsuzsanna, Váradyné Nagy Erika 

meghívottak. 

 

 

 

1. A napirend elfogadása (Havass Miklós) 

 

Havass Miklós levezető elnök köszöntötte a közgyűlésen megjelent tagokat, és megállapította, 

hogy a közgyűlésen 26 tag megjelent, így az határozatképes. Ezek szavazásra bocsátotta a 

napirend elfogatását. 

 

Az ülés napirendi pontjait a Szövetség tagjai egyhangúan elfogadták, és megbízták Havass 

Miklóst a közgyűlés vezetésével, Szilágyi Zsuzsannát pedig a jegyzőkönyv vezetésével és 

felkérték Rajnai Gábort a jegyzőkönyv hitelesítésére (9/2011 közgyűlési határozat). 

 

2. 2011. májusi közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása  

 

A tagok az előző közgyűlés jegyzőkönyvét megismerték, változtatási javaslat nem lévén, 

egyhangúlag elfogadták (10/2011 közgyűlési határozat). 

 

3. MATEHETSZ-Nevelési Tanácsadók Egyesülete közötti együttműködési 

megállapodás 

 

Az aláírt megállapodást a tagok megkapták (1. sz. melléklet). Csermely Péter a 

következőket fűzte hozzá a megállapodáshoz: Több olyan szervezet van, amely a 

tehetségsegítéssel is foglalkozik. A nevelési tanácsadók eddig is folytattak ilyen 

tevékenységet. A megállapodással jobban ki lehet hangsúlyozni a nevelési tanácsadók 
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tehetségsegítésben végzett munkáját. A MATEHETSZ célja több hasonló megállapodás 

kötése, például az Oktatási szakértők Egyesületével. Fontos lenne nézőpontjainkat 

egyeztetni. 

 

Gyarmathy Éva kiemelte, hogy sok Tehetség Pontnak problémája volt a pszichológus 

háttér biztosításával, az együttműködési megállapodás birtokában viszont fordulhatnak 

segítségért a nevelési tanácsadókhoz. Több nevelési tanácsadó működik már Tehetség 

Pont-ként, és az együttműködés azért is nagyon fontos, mert sok tehetség először nem 

mindig tehetségként jelenik meg. A tehetségesek különlegességét a pedagógusok sem 

ismerik fel rögtön. 

Az együttműködés nagy szakmai sikert jelent, előkészítésében a MATEHETSZ Magyar 

Géniusz Program részéről Herskovits Mária, Dávid Imre, Gyarmathy Éva, és Orosz 

Róbert, a nevelési tanácsadók részéről Martonné Tamás Márta és 3 nevelési tanácsadó 

képviselője vett részt. 

Az együttműködés célja a tehetséggondozás pszichológiai hátterének, illetve közös 

pedagógiai-pszichológiai alapok kidolgozása.. 

 

Az együttműködés fő területei: 

 pszichológiai szűrés, mérés 

 családok segítése, kísérése a nevelési folyamatban 

 egyéni és csoportos fejlesztés 

 pedagógiai konzultáció 

 esetmegbeszélés 

 

A szakértők szeptember 22-én üléseznek, az itt elkészült anyagot be tudják mutatni Ráckevén, 

az NTT elvonuláson. 

 

Mentler Mariann üdvözölte a megállapodást, kihangsúlyozva, hogy egyik cél lenne, hogy a 

közvéleménynek ne csak negatív viselkedés esetén jussanak eszébe a nevelési tanácsadók 

munkatársai. 

 

Nagy Jenőné is örömét fejezte ki, hogy létrejött az együttműködés, és kiemelte, hogy az 

óvodáknak jó kapcsolatai vannak a nevelési tanácsadókkal, és az ottani szakemberek nyitottak 

a tehetséggondozással kapcsolatos együttműködésre. 

 

Gyarmathy Éva azt hangsúlyozta még, hogy az elméleti háttér megteremtése után a szakmai 

bizottság is elkészít majd anyagokat, és a pszichológusoknak is lesz szükségük képzésre. 

 

Szendrő Péter azt javasolta, hogy legyen megjelölve két személy, akik életben tartják a 

szerződést. 

 

Alabert Zsuzsa azt javasolta, hogy az elkészült anyagot minél több helyre juttassák el, az 

iskolákba is, hogy ott is legyen szemléletváltás. 

AZ együttműködési megállapodás létrejöttét a közgyűlés tagjai egyhangúlag támogatják. 

(11/2011 közgyűlési határozat 
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4. Egyebek 

 

Csermely Péter szeretettel köszöntötte az új tagokat, és külön üdvözölte Polonkai Máriát, aki 

a Nemzeti Tehetségprogram Iroda szakmai vezetőjeként vett részt a közgyűlésen. Dobos 

Krisztinának, az Iroda vezetőjének üdvözletét is tolmácsolta 

 

Csovcsics Erika és Szőke Judit bejelentették, hogy a Roma Tehetségsegítő Tanács felállításán 

fáradoznak, és október 8-án Roma konferenciát rendeznek, melyre szeretettel hívják a 

jelenlevőket. 

 

Szenczi Andrást, a Kutató Diákok Országos Szövetsége új elnökét mutatta még be Csermely 

Péter a jelenlevőknek. 

 

Egyéb megjegyzés nem lévén, a közgyűlést Havass Miklós bezárta. 

 

 

 

Budapest, 2011. szeptember 15. 

         Szilágyi Zsuzsanna 

         jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

Csermely Péter       Rajnai Gábor 

levezető elnök                  jegyzőkönyv hitelesítő 
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1.sz. melléklet 

 

 
 

 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 

 

 

amely létrejött egyrészről a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

                               Székhely: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II/1. 

                                          Képviselő: Prof. Csermely Péter elnök  

 

másrészről          a Nevelési Tanácsadók Egyesülete  

          Székhely: 1205 Budapest, Mártírok u. 51. 

          Képviselő: Dr. Szakács Katalin elnök 

 

 

között annak érdekében, hogy a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége és a 

Nevelési Tanácsadók Egyesülete (a továbbiakban Együttműködő Szervezetek) szakemberei 

kidolgozzák a szakmai együttműködés tartalmi és szervezeti elemeit, valamint a 

Tehetségpontok és más tehetségsegítésben résztvevő szervezetek számára nyújtható 

tehetséggondozást segítő támogatások formáit az alábbi területeken: 

 Pszichológiai szűrés-mérés 

 Családok segítése-kísérése a nevelési folyamatban pl. egyéni tanácsadás, szülőfórum 

stb. 

 Egyéni és csoportos személyiségfejlesztés (elmagányosodás, érdeklődés beszűkülése, 

érzelmi-szociális kompetenciafejlesztés: empátia fejlesztése és kapcsolatépítés 

fejlesztése, egészséges személyiségterület erősítése, konfliktuskezelés, divergens 

gondolkodás esetében stb.) 

 Pályatanácsadás 

 Pedagógus konzultáció (személyiségtorzulások, egyenlőtlen képességek stb.) 

 Esetmegbeszélés egyéni, vagy csoportos formában pedagógusoknak 

 Pedagógus-pszichológus kettős vezetés a szakkörökben (pl. művészeti nevelés és 

művészetterápia, drámapedagógiai stb. módszertanok), de egyéb területeken is segít a 

pszichológus, pl. acting out, kapcsolati problémával küzdő fiataloknál) 

 Egyenlő hozzáférés biztosítása az SNI-s, BTM-es, és alulteljesítő fiatalok esetében 

 Mediálás a Tehetségpontokban és Tehetség Tanácsokban 
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 Tehetségútlevél koncepció szakmai alapjai tehetséges fiatalok számára 

 

Fenti célok megvalósulása érdekében az Együttműködő Szervezetek egy 8 fős Szakmai 

Bizottságot hoznak létre mindkét szervezet részéről 4-4 fő részvételével. 

1. A Szakmai Bizottság feladata, hogy egy írásos szakvélemény kidolgozásával 

megerősítse, továbbfejlessze a közös szakmai alapokat a nemzeti tehetséggondozás 

számára a tehetségkép, a tehetségvizsgálatok, a tehetséggondozás fő formáinak 

kidolgozásával a tehetségbarát társadalom működése céljából. Tevékenységével 

szakmai szempontból segíti a Nemzeti Tehetség Program megvalósítását. 

2. Feladatai megvalósítása érdekében a Szakmai Bizottság 2011. augusztus 31-ig 

megalkotja munkatervét, szeptember 30-ig pedig elkészíti írásos javaslatát. 

3. A Szakmai Bizottság technikai koordináció szempontjából (megbeszélések helyszíne, 

vitaanyagok sokszorosítása, tájékoztatás, levelezés stb.) együttműködik a Nemzeti 

Tehetségponttal. 

 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége és a Nevelési Tanácsadók Egyesülete 

képviselői az írásos szakvéleményt legkésőbb 2011. október végéig megvitatják és döntenek 

az Együttműködő Szervezetek további közös tevékenységéről. 

 

 

 

Budapest, 2011. augusztus 15. 

 

 

 

 

           Dr. Szakács Katalin                    Prof. Csermely Péter 

                                   elnök                             elnök 

            Nevelési Tanácsadók Egyesülete                          Magyar Tehetségsegítő               

                                                                                           Szervezetek Szövetsége 

         

 


