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I. Szervezettség, taglétszám
Ahogy azt már az elmúlt évi beszámolóban jeleztük, Szénási Istvánné titkár kitartó tag-felderítő
munkájának eredményeként azonosítottunk több mint 300 szakembert, akik évek óta közreműködtek a
MTT tevékenységében. A probléma az, hogy egyenetlenség tapasztalható a tagdíjfizetésben. A már 2017ben megkezdett intenzív „ mozgósítás” alapján 2018-ben 163 személy és intézmény fizetett tagsági
díjat, ez kb. másfélszerese a 2016-os tagdíjfizetésnek, de kevesebb a 2017-ben fizetők számánál! Új tagok
is jelentkeztek Társaságunkba 2018-ban: 10 fő. A tagok számát tekintve a területi megoszlás továbbra is
egyenetlen, az új tagok szerencsére eddig kevéssé „lefedett” megyékből is érkeznek.
II. Az Elnökség és a Közgyűlés munkája
Az Elnökség öt alkalommal ülésezett. Ezeken az üléseken az Alapszabályból fakadó napirendek
szerepeltek. Összesen 27 fő napirend volt az öt elnökségi ülésen. Ezek közül a következőkben csak a
legfontosabbakat emeljük ki, amelyek jelzik az Elnökség elmúlt évi munkájának bázis-elemeit. - A
2018. évi Közgyűlés előkészítése, az Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő beszámolója a 2017. év
munkájáról, a MTT közhasznúsági jelentése. - A MTT 2018. szeptemberi Országos Konferenciájának
előkészítése. - A szekciók munkájának koordinálása, segítése az aktuális helyzethez igazodóan. - A
MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, új források feltárása. - A LIONS Clubok Magyarországi
Szövetségével kötendő együttműködési megállapodás. - A MTT tagsági listájának pontosítása,
tagtoborzás. - A MTT-ről szóló, új tartalmú tájékoztató anyagok. - A MTT eddig használatos
emblémájának megváltoztatása. - Az elektronikus belső levelezési rendszer előkészületeinek áttekintése. A „Tehetségekért” MTT-kitüntetés odaítélése. - Tehetséggondozó intézmények, szervezetek kiemelkedő
munkájának elismerésére a „MTT Elismerő Oklevele” kitüntetés odaítélése. - Új tagok felvétele.
Az elnökségi üléseken az elmúlt évben 15 határozatot hoztunk. Ez félannyi sincs, mint az azt
megelőző előző évben hozott határozatok száma. Ennek fő oka: 2017-ben az új Elnökség széleskörűen
elemezte a MTT munkáját, s meghozta azokat a határozatokat, amelyek szükségesek az előrelépéshez.
2018-ban döntően a korábban meghozott határozatok végrehajtásán dolgoztunk. A határozataink
nyilvánosak, a Honlapunkon elérhetők a „Határozatok” rovatban.
A Közgyűlés egy rendes ülést tartott. Ezen a következő napirendek szerepeltek: - Az Elnökség
beszámolója a MTT 2017. évben végzett szakmai munkájáról. - A Társaság 2017. évi gazdálkodási
beszámolója. - A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása. - Egyebek. A Közgyűlés elfogadta a
MTT 2017. évi szakmai és gazdálkodási munkájáról az elnökségi beszámolót, majd határozatban
rögzítette a 2017. évi főbb feladatokat, s ugyancsak elfogadta a közhasznúsági jelentést.
III. A tartalmi munka főbb elemei, eredményei
A tartalmi munkánk kereteit a korábbi évekhez hasonlóan elsősorban szakmai konferenciáink, több
szekció tartalmas tevékenysége, kommunikációs eszköztárunk fejlesztése, valamint tovább gazdagodó
külső szakmai kapcsolataink, más szervezetekkel lebonyolított közös programjaink jelentették. Ezek
közül a legfontosabbakat az alábbiakban emeljük ki. Két terület fejlesztése az előző évihez hasonló
kiemelt figyelmet kapott az Elnökség munkájában: egyrészt a szekciók tevékenységének korábbinál
magasabb szintű koordinálása, segítése, új lehetőségek keresése – ezt Turi Katalin alelnök asszony
koordinálja, másrészt a szakmai munkánkat jelentősen befolyásoló gazdasági helyzetünk stabilizálása, új
források feltárása – ezt a munkát Tóth Tamás alelnök úr irányítja.
1.Országos szakmai konferenciák, területi, szakmai szervezeteink munkája
Kiemelt rendezvény volt az elmúlt évben április 13-14-én a törökszentmiklósi Bethlen Gábor
Református Általános Iskolában és Óvodában az a tehetségkonferencia, amelyen egyfelől
megemlékeztünk a Tehetség folyóiratunk 25 éves sikertörténetéről, másfelől ünnepeltük a Bethlen
Komplex Tehetséggondozó Programja indulásának 30. évfordulóját. A főrendező Általános Iskola mellett
a konferencia megszervezésében a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a
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Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége közösen is részt vett. Ezúton is külön köszönetet mondunk fáradozásukért a Bethlen Iskola
vezetőinek Virágné Katona Zsuzsanna igazgató asszonynak és a fenntartónak, Szabó József esperes
úrnak. Részletek a Tehetség folyóirat 2018.2. számában olvashatók.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 29. Országos
Konferenciája nagy sikerrel került
megrendezésre Budapesten az Európa 2000 Középiskolában 2018. szeptember 21-22-én, a rendezvényen
több mint kétszáz szakember vett részt. Ezúton is köszönetet mondunk azért az áldozatkész munkáért,
amit a Papp András igazgató úr által vezetett Tantestület végzett a konferencia előkészítése és
lebonyolítása során. Külön köszönetünket fejezzük ki Takácsné Laczó Sylvia igazgatóhelyettes
asszonynak, a MTT vezetőségi tagjának lankadatlan fáradozásáért, a kitűnő hangulat megteremtésében
vállalt szerepéért. Lenyűgöző volt mind a plenáris ülés, mind a szekcióülések előadásainak tartalmi
sokszínűsége, ezekből minden résztvevő tudott meríteni magának új gondolatot, módszertani fogást
tehetséggondozó munkája továbbfejlesztéséhez. A konferencia gazdag tartalmi részleteiről a Tehetség
folyóirat 2018.3. számában olvashatnak az érdeklődők.
A győri Talentum Műhely megalakulása 20 éves évfordulójának tiszteletére november
23-án sikeres Tehetségnapot szerveztek a MTT Nyugat-dunántúli szekciója közreműködésével,
mely „A Köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése – A Győri Tankerületi Központ célzott
fejlesztési terve az SHF tanulók és az SNI tanulók hatékonyabb ellátása és a Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat szakmai megújulása érdekében” című, EFOP-3.1.6-16-2017-00031 azonosítószámú
projekt támogatásával került megrendezésre. Ezúton is köszönjük Mentler Mariann és Havasréti
Béláné aktív közreműködését. A konferencia tartalmi részleteiről a Tehetség folyóirat 2019.2.
számában olvashatnak az érdeklődők.
A szekciók munkájában hasonló volt a helyzet az utóbbi két évhez: a Nyugat-dunántúli szekció, a
Kelet-magyarországi, valamint a Kémiai és környezetvédelmi és a Felsőoktatási szekciók voltak a
legaktívabbak. Gondot jelent folyamatosan, hogy hétköznap szinte lehetetlen programot szervezni a
pedagógusoknak és más tehetséggondozó szakembereknek, így beszűkült a mozgásterünk! Új
lehetőségeket kínál a LIONS Clubok Magyarországi Szövetségével az elmúlt év nyarán megkötött
nagyjelentőségű együttműködési megállapodás, amely kidolgozásában Kormos Dénes elnökségi tag
vállalt vezető szerepet. Az első nagy lépés a 2018. november 9-én megtartott műhelybeszélgetés volt,
amelyen közel harmincan vettünk részt: a közös tevékenységben érintett LIONS Clubok képviselői és a
MTT Elnöksége, Felügyelő Bizottsága valamint a Szakmai Tanácsadó Testülete tagjai – köztük a
szekcióvezetőink is. A szakmai rendezvényen jelen volt a LIONS Clubok magyarországi kormányzója,
dr. Chrabák László is. Főbb témakörök voltak: kapcsolatfelvétel a szekcióvezetőkkel, a kapcsolattartás
formájában, módjában való megállapodások, a tevékenységről, aktuális feladatokról való kölcsönös
tájékoztatók. A LIONS Clubok képviseletében jelenlevő Demarcsek Györgyné, valamint Turi Katalin
MTT-alelnök előterjesztésében konkrét programokról, tennivalókról állapodtunk meg az ülésen. További
részletek az együttműködésről a Tehetség folyóirat 2018.4. számában olvashatók.
2.A kommunikációs eszköztárunk fő bázisa: a Tehetség folyóirat és a MTT-Honlap, valamint
egyéb lehetőségek
Amint azt folyamatosan olvashatjuk is - a Tehetség folyóirat továbbra is magas szakmai
színvonalon jelenik meg, köszönhetően elsősorban Százdi Antal felelős szerkesztő úr lelkiismeretes
munkájának, köszönjük fáradozását ezúton is! Ugyancsak köszönjük Sarka Ferenc alelnök úrnak a
minőségi nyomdai kivitelezés megszervezésében vállalt szerepet. Ahogy azt már jeleztük, 2014 végén új
helyzet teremtődött azzal, hogy az Apáczai Kiadó állami tulajdonba került, ezért a Tehetség folyóirat
további kiadását meg kellett oldanunk. A Választmány egyhangúlag úgy döntött még 2014 végén, hogy
saját finanszírozásból továbbra is kiadja a folyóiratot, a miskolci Wondex Kiadóval történő
együttműködés keretében. A Kiadóval való munkakapcsolat azóta is nagyon harmonikus. Az önálló
kiadás finanszírozását két évig bírta a MTT költségvetése, rendesen ki is ürült a kasszánk. A helyzet
2016-ban változott: szerződés jött létre a Matehetsszel, amely keretében szakmailag és anyagilag is
támogatják a folyóirat kiadását. A Tehetség folyóirat indulása 25. évfordulójának megünneplését 2018
áprilisában a törökszentmiklósi konferencián tűztük programra, s hallatlanul színvonalas jubileumi
kiadvánnyal (2018./1. szám) is emlékeztünk a sikeres negyedszázadra.
A MTT-Honlap tartalmában a múlt évben is tovább gazdagodott, színesedett: folyamatosan ad
aktuális információkat Magyar Tehetséggondozó Társaság munkájáról, valamint a Nemzeti Tehetség
Program megvalósításához kapcsolódó más fontos információkat is közöl. A MTT-ről szóló új tájékoztató
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anyagok egyike, a bővebb változat olvasható a „Rólunk” rovatban. A tartalmi fejlesztésből ki kell
emelni: a „Tehetség szakirodalom” főrovatunk tovább bővült, a gyűjtést folytatjuk ebben az évben is.
A MTT-Honlap magas színvonaláért és kiegyensúlyozott működéséért ezúton is köszönetünket fejezzük
ki Túri Katalin alelnök asszonynak és Varga Árpád tanár úrnak, a Honlap főszerkesztőjének és
rendszergazdájának.
A kommunikációs tevékenységünk fontos eszköze a MTT-ről szóló új (papíralapú) szóróanyag,
amely elkészült 1000 példányban. Ezúton is köszönjük a tartalmi előkészítésben közreműködő vezetőségi
tagok munkáját. A „komplex” nyomdai előkészítésért elsősorban Kormos Dénesnek, Tóth Ilonának és
Sarka Ferencnek tartozunk köszönettel, a nyomdai megjelentetéshez szükséges támogatásért és a
nyomtatás technikai szervezéséért pedig Körösi Tibor tagtársunknak mondunk hálás köszönetet!
A MTT kommunikációjában a megalakulástól fogva kiemelt szerepet játszott – és játszik ma is – a
Társaságot szimbolizáló embléma. Az Elnökség kezdeményezte az eredeti változat korszerűsítését, s ezt
a 2018. évi Közgyűlés el is fogadta. A most kiosztott új papíralapú szóróanyagunkon látható az új
változat, amely magában hordozza a régit is.

Napirendre került a 2018. évi elnökségi üléseken a MTT Hírlevelének és a bemutatkozási
kártyának a terve is. A Vezetőség megtárgyalta a Sarka Ferenc alelnök úr által készített
tervezeteket, s a következőkben summázható a vélemény. A tagoknak kiküldendő Hírlevélre
szükség van, a 2019. évi vezetőségi üléseken pontosítjuk a funkcióit, a készítőket, valamint a
terjesztés jogi és technikai feltételrendszerét.
3. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal, a Matehetsszel, a Tehetségügyi Koordinációs Fórummal
2018-ben is sokszálú volt szakmai együttműködésünk. Nagy létszámban van – általunk küldött vagy
más szervezetek által megválasztott – MTT-tag ezen testületekben, a szakmai munka irányításában
országosan tovább nőtt szerepünk. Jelentős részt vállal a Matehetsz megalakulása óta (2006.) a MTT
tagsága anyagok, tervek, kiadványok készítésében, konferenciák szervezésében,
pályázatok
értékelésében, akkreditációs folyamatokban, továbbképzésekben stb. Ezt az aktív közreműködést a
jövőben is fent kívánjuk tartani. Bajor Péter, a MATEHETSZ ügyvezető elnöke különös figyelmet fordít
a MTT-val való hatékony szakmai együttműködésre, s egyben munkánk anyagi támogatására is. Ezúton is
köszönjük ezt a sokoldalú támogatást.
4. Szakmai együttműködés a nevelési-oktatási intézményeket irányító minisztériummal
A tehetséggondozást érintő fontos kormány-, illetve minisztériumi dokumentum-tervezetekről az elmúlt
évben is folyamatosan kérte az EMMI véleményünket. Ezen kapcsolaton túl a 3. pontban jelzett
szerveződések tagjaiként is sokoldalú az együttműködésünk az irányító főhatósággal.
5. Határon túli kapcsolatok: Vajdaság, Erdély, Felvidék, Kárpátalja
2018-ban is konferenciákon, továbbképzéseken, műhelyfoglalkozásokon való részvétel, tapasztalatcserék
és más közös programok realizálásában működött e kapcsolat. Ezeket fontos tovább erősíteni!
IV. Tájékoztató a MTT anyagi helyzetéről és gazdálkodásáról (Külön lapon!)
V. Főbb feladatok 2019-ben
- A szekciók munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése. - A LIONS Clubok és a MTT
közötti együttműködés szélesítése. - A MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, további források
feltárása folyamatosan. – A Szakmai Tanácsadó Testület hatékony működtetése. - A MTT-Honlap
tartalmi gazdagításának folytatása. - A szervezettség
erősítése: a jelenlegi taglétszám növelése,
különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken. - A Nemzeti Tehetség Program megvalósításában való
további intenzív közreműködés. - Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és
minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben. - A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel
a kapcsolatok bővítése. - További harmonikus együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a
Matehetsszel.
Határozati javaslatok:
1. A Közgyűlés fogadja el az Elnökség beszámolóját a MTT 2018. évi munkáról.
2. A Közgyűlés fogadja el a 2018. évi gazdálkodásról szóló tájékoztató jelentést.
3. A Közgyűlés fogadja el és határozatban rögzítse a 2019. évi főbb feladatok kereteként
az V. pontban megfogalmazottakat.
2019. május 17.
Az Elnökség nevében:
Dr. Balogh László elnök
Megjegyzés: a Közgyűlés a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta.
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