Jegyzőkönyv
a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
2011. május 11. 12:30-tól tartott közgyűléséről,
a Számalk Zrt. Kemény János termében
(1115 Budapest, Mérnök utca 39.)

Az ülésen jelen voltak: Alabert Zsuzsanna, Balogh László, Bálint-Orsós Andrea (a Csányi
Alapítvány képviseletében), Bereczki Kinga, Csermely Péter, Cziráki Szabina, Dvorácsek
Ágoston, Gambár Katalin, Havasréti Béláné, Havass Miklós, Klenanc Miklós, Kormányos
Róbert, Nagy Jenőné, Oláh Vera, Rajnai Gábor, Somai József, Sulyok Katalin, Szendrő Péter
és Tombor László, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége elnökségének és
tagszervezeteinek képviseletében, Bajor Péter pártoló tag, valamint Fuszek Csilla, Kormos
Dénes, Mentler Mariann, Szénási Istvánné, Szilágyi Zsuzsanna, Tóth Tamás, Vancsuráné
Sárközi Angéla és Váradyné Nagy Erika meghívottak.

1. A napirend elfogadása (Havass Miklós)
Havass Miklós levezető elnök köszöntötte a közgyűlésen megjelent tagokat, és megállapította,
hogy a közgyűlésen 19 tag (a 31 tag 61 %-a) megjelent, így az határozatképes. Ezek után
javasolta, hogy az ülés előzetesen megküldött napirendi pontjait egészítsék ki az alábbiak
szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A napirend elfogadása
2011. február 9-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása
Új tagok felvétele
A MATEHETSZ Alapszabályának és SZMSZ-ének módosítása
A 2010. évi közhasznúsági jelentés és mérlegbeszámoló elfogadása
Egyebek

Az ülés napirendi pontjait a Szövetség tagjai egyhangúan elfogadták, és megbízták Havass
Miklós helyett Csermely Pétert a közgyűlés vezetésével, Szilágyi Zsuzsannát pedig a
jegyzőkönyv vezetésével és felkérték Rajnai Gábort a jegyzőkönyv hitelesítésére (4/2011
közgyűlési határozat).
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2. 2011. februári közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása (Csermely Péter)
A tagok az előző közgyűlés jegyzőkönyvét megismerték, változtatási javaslat nem lévén,
egyhangúlag elfogadták (5/2011 közgyűlési határozat).
3. Új tagok felvétele
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsba felvett 7 új tag közül 6 Tehetségsegítő Tanács és 1
jogi személyiséggel is rendelkező tehetségsegítő szervezet, azaz a korábban elfogadott
szabályok értelmében egy lehet MATEHETSZ tagja is, a Neumann János Társaság. A
Neumann János Társaság felvételét a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
tagjai közé a résztvevők egyhangúlag megszavazták (6/2011 közgyűlési határozat).
4. A MATEHETSZ Alapszabályának és SZMSZ-ének módosítása
A közgyűlés tagjai előző ülésükön megalapították a Nemzeti Tehetségpontot és megbízták
Bajor Pétert, a Nemzeti Tehetségpont igazgatóját a részletes szabályozás kidolgozásával.
Ennek érdekében a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Alapszabályát és
SzMSz-ét módosítani kell. A változtatások a 2011. február 9-i ülésen elfogadott elvek
alapján készültek, és a módosítások szövegét a tagok az ülés előtt megkapták. Az SZMSZt a Nemzeti Tehetségpont megalapításáról rendelkedő szabályok mellett a javasolt
változtatások az egyesület Alapszabályának más pontjaival is összhangba hozták. Ennek
alapján a tagok az Alapszabály és az SzMSz módosítását egyhangúlag elfogadták (7/2011
közgyűlési határozat).
5. 2010. évi közhasznúsági jelentés és mérlegbeszámoló elfogadása
Az egyesület elkészült 2010. évi közhasznúsági jelentését és mérlegbeszámolóját a tagok
korábban megkapták. A jelentéssel és mérleggel a felügyelő bizottság egyetért. Ennek
alapján a közhasznúsági jelentést és a mérleg beszámolót a közgyűlés egyhangúlag
elfogadta és rendelkezett arról, hogy az az Egyesület honlapján, a www.tehetsegpont.hu
honlapon közzétételre kerüljön (8/2011 közgyűlési határozat).

6. Egyebek
Csermely Péter elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy Sólyom László volt köztársasági
elnök úr, a MATEHETSZ egyik Tehetség Nagykövete az Országgyűlés által "A
köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság
elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól" szóló 2000. évi
XXXIX. törvény 27.§-ának (3) és (4) bekezdése alapján a volt köztársasági elnökök
számára biztosított pénzügyi keret terhére ösztöndíjat alapított tehetséges fiatalok külföldi
tanulmányainak elősegítésére. Elnök Úr az ösztöndíjat gimnáziumi éveik végén lévő,
illetve egyetemi tanulmányaikat folytató diákoknak ajánlotta föl, felkérte a
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MATEHETSZ-et, hogy fogadja be az ösztöndíjat, és az Elnök Úr által megállapított
személyek számára azt folyósítsa. A közgyűlés tagjai megállapították, hogy az ösztöndíj
teljes mértékben egyezik az egyesület Alapszabályában lefektetett célokkal, így
befogadását mind a 2011. évben, mind – amennyiben erre mód nyílik – a továbbiakban is,
egyhangúlag elfogadták (8/2011 közgyűlési határozat).
Csermely Péter tájékoztatta a közgyűlés tagjait, hogy Elnök úr a 2011. évben egy éves
2000 EUR/hó ösztöndíjat a következő négy személynek adományozott:
-- Dávid Bíborka (Erdély)
-- Farsang István (a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács javaslata alapján)
-- Gilyén András (a Magyar Innovációs Szövetség javaslata alapján)
-- Kerezsi Nemere (Erdély).
Csermely Péter a közgyűlés végén Havass Miklósnak külön megköszönte, hogy
megfázása ellenére is levezette az NTT ülését, és mindenkit meghívott a délután 14 órakor
kezdődő Tehetségsegítő Tanácsok I. Országos Konferenciájára, amelyre ugyanabban az
épületben az I. emeleti Neumann teremben kerül sor.
Egyéb megjegyzés nem lévén, a közgyűlést Csermely Péter bezárta.

Budapest, 2011. május 11.
Szilágyi Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető

Csermely Péter
levezető elnök

Rajnai Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő
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