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A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa

Köszönet a városnak, az Egyetemnek és a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumnak. 
A jubileumi konferenciát köszöntötték:

A 30 éves 
Magyar

Tehetséggondozó Társaság
jubileumi konferenciájának

az Eszterházy Károly 
Egyetem

és az Egri Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium és Kollégium

adott otthont.

Dr. Liptai Kálmán
rektor

Dr. Illés Boglárka
helyettes államtitkár

Habis László
polgármester

Ballagó Zoltán
Tankerületi igazgató

Boronkay Gusztáv és dr.Chrabák László
Lions Clubok

Prof. F. J. Mönks
az ECHA örökös elnöke
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Magyar Tehetséggondozó 
Társaság
Dr. Balogh László
elnök  www.mateh.hu

Aktuális
Az elmúlt időszak eseményei közül első 
helyen kell beszámolnunk – rangjához 
illően - a MTT jubileumi, 30. Országos 
Konferenciájáról, amely 2019. szep-
tember 20-21-én Egerben, a Szilágyi 
Erzsébet Gimnáziumban került meg-
rendezésre. Széleskörű összefogással 
készítettük elő a konferenciát: az Egri 
Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kol-
légium mellett Eger Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata, az Egri Katolikus 
Főegyházmegye, az Eszterházy Károly 
Egyetem, az Egri Tankerületi Központ, 
valamint a Magyar Tehetségsegítő Szer-
vezetek Szövetsége közreműködésével 
jött létre a nagy ívű rendezvény. Dr. Il-
lés Boglárka, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának helyettes-államtitkára 
„A Nemzeti Tehetség Program eredmé-
nyei, helyzete” című előadásával nyitotta 
meg a konferenciát az Eszterházy Károly 
Egyetem Főépületének Dísztermében, 
méltatva a MTT jelentőségét a hazai te-
hetséggondozás fejlesztésében.  Helyet-
tes-államtitkár Asszony megnyitója után 
többen köszöntötték a 30. születésnapját 
ünneplő Magyar Tehetséggondozó Tár-
saságot. Habis László Eger Megyei Jogú 
Város polgármestere. Dr. Liptai Kálmán 
az Eszterházy Károly Egyetem rekto-
ra,  Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi 
Központ igazgatója, Dr. Csermely Péter, 
a European Council for High Ability el-
nöke, Boronkay Gusztáv és Dr. Chrabák 
László, a LIONS Clubok Magyarországi 
Szövetségének kormányzója és prokor-
mányzója, Bajor Péter, a Matehetsz és a 
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ügyve-
zető elnöke, Tóth Tamás, az Arany János 
Tehetséggondozó Program Intézmények 
Egyesületének elnöke, valamint előadása 
kezdetén F. J. Mönks, a European Coun-
cil for High Ability  (ECHA) örökös 
elnöke  kívántak további sikereket Tár-
saságunknak.  Az ezt követő előadások 
középpontjában a MTT tevékenységének 
bemutatása állt. Dr. Balogh László, az 
MTT és a Matehetsz elnöke: „A Magyar 
Tehetséggondozó Társaság tevékenysé-
ge az elmúlt öt évben” címmel idézte fel 
a közelmúlt tevékenységrendszerét. Dr. 
Polonkai Mária, az MTT alelnöke és a 
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke 
„A tehetségsegítés lehetőségei a közne-
velésben, a MTT szerepe ezek kialakí-
tásában” címmel tekintett vissza. Turi 
Katalin, az MTT alelnöke „Áttekintés 
az MTT szekcióinak az elmúlt öt évben 
végzett munkájáról” címmel számolt be 
fejlődésünkről. Sarka Ferenc, az MTT al-
elnöke átfogó visszaemlékezésében „Az 
MTT 30 éves működésének kiemelkedő 
eseményei”-t villantotta fel, visszamenve 

a Társaság születéséig. Ezt követően a 
konferencia megrendezésében közremű-
ködő társintézmények tehetséggondozó 
munkájáról hallottunk előadásokat. Dr. 
Németh Zoltán, az Egri Főegyházmegye 
Oktatási Osztályának vezetője „Tehet-
séggondozás az Egri Főegyházmegye 
iskoláiban” címmel számolt be a Kato-
likus Egyház régióban elért eredménye-
iről. Dr. K. Nagy Emese, az Eszterházy 
Károly Egyetem Pedagógiai Kar dékánja 
„Pedagógusképzés és tehetséggondozás” 
címmel vezetett át bennünket a felsőok-
tatási tehetséggondozás sokszínűségébe. 
Gönczi Sándor igazgató úr pedig „Az 
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és 
Kollégium tehetséggondozó tevékeny-
ségének bemutatása” címmel vázolta az 
intézmény tehetséggondozásban elért 
csodálatos eredményeit. A Plenáris ülés 
ECHA-Dilomák és a MTT-kitünteté-
sek átadásával zárult. A Magyar Tehet-
séggondozó Társaság „Tehetségekért” 
kitüntetését Demarcsek Zsuzsa, a nyír-
egyházi VLAMI igazgatója és Győriné 
Csomó Ildikó, a Matehetsz alprogram-
vezetője vehette át ebben az évben. Az 
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és 
Kollégium pedig a MTT Kitüntető Ok-
levelét nyerte el sokéves kiemelkedő te-
hetséggondozó tevékenységéért. A kitün-
tetetést Gönczi Sándor igazgató úr vette 
át – az emelkedett ünnepi hangulatban. 
A második napon a MTT több szekciója 
mutatta be munkásságát párhuzamosan 
– a szekcióelnökök koordinálásában. A 
Dél-dunántúli Szekció Turi Katalin, a 
Felsőoktatási Szekció dr. Bodnár Gab-
riella, a Gyermekvédelmi Szekció dr. 
Kollmann J. György (tárlatvezetésével), 
a Kelet-magyarországi Szekció dr. Dá-
vid Imre és Császár István, a Kémiai és 
Környezetvédelmi Szekció dr. Török 
Istvánné, a LIONS Clubok Szekciója 
Demarcsek Györgyné, a Nyugat-dunán-
túli Szekció Mentler Mariann, az Óvodai 
Szekció Szilágyi Ildikó, a Tanítói Szekció 
Németné Dávid Irén elnöklésével mutat-
ta be néhány kiemelkedő mozzanatát te-
vékenységrendszerének. Összesen több 
mint harminc prezentáció bizonyította a 
MTT szekcióinak sokszínű tehetséggon-
dozó munkáját. Az előbbiek kiegészíté-
seként az ünnepi hangulatot még maga-
sabbra emelő programok is szerepeltek 
a konferencián. Az első napon a plenáris 
ülésen előbb Bráder Elemér egyetemi 
hallgató zongorajátékában gyönyörköd-
hettünk, majd a Szilágyi Erzsébet Gim-
názium tanulói profi színi előadással szó-
rakoztatták a publikumot. Második nap a 
konferenciát Eger város néhány kiemel-
kedő értékének megtekintése zárta: orgo-

na hangverseny volt az Egri Bazilikában, 
az orgonánál Urbán Péter karnagy adott 
csodálatos zenei élményt. Majd az Érse-
ki Látogatóközpont, a Vármúzeum és a 
Líceum (Varázstorony, Camera Obscura) 
megtekintése emelte tovább a résztve-
vők ünnepi hangulatát. Összességében 
maximális elismeréssel kell szólnunk a 
Jubileumi Konferenciáról: a programok 
– a rendező intézmények, szervezetek 
lelkiismeretes előkészítő munkájának 
köszönhetően – az első pillanattól kezd-
ve példásan zajlottak, lenyűgöző társas 
légkörben, az ünnepi eseménnyel össz-
hangban levő emelkedett hangulatban. 
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 
nevében ezúton is köszönetemet fejezem 
ki az előkészítésben és a lebonyolításban 
szerepet vállaló minden intézménynek és 
szervezetnek, valamint azoknak a veze-
tőknek külön is, akik vállalták a szemé-
lyes szereplést is a konferencia plenáris 
ülésének programjában.  Kiemelten kö-
szönjük a Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
és Kollégium vezetőjének, Gönczi Sán-
dor igazgató úrnak, valamint az Iskola 
Tanárainak, Dolgozóinak, Diákjainak 
fáradozását a konferencia előkészítésé-
ben és lebonyolításában!  (További rész-
letek a konferenciáról a MTT-Honlapon 
(www.mateh.hu) és a Tehetség folyóirat 
2019. 3-4. összevont számában találha-
tók.)
Három elnökségi ülést is tartottunk az el-
múlt hónapokban, május 17-én, szeptem-
ber 20-án és november 13-án. Ezeken a 
fő napirendi pontok között a következők 
szerepeltek: az Elnökség 2018. évi „Köz-
gyűlési beszámolójának” megtárgyalá-
sa és elfogadása. A kettős könyvvitelt 
vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
beszámolójának és közhasznúsági mel-
lékletének” elfogadása, amelyet minden 
évben be  kell küldenünk az ellenőrző 
hatóságunkhoz – ez már olvasható a 
Honlapunkon; a MTT „Adatkezelési 
tájékoztatójának” kidolgozása az érvé-
nyes rendeletekkel összhangban – ez is 
olvasható a Honlapunkon; az MTT NE 
A-pályázatának előkészítése; új szekciók 
alapítása a MTT-ben – a „LIONS Clubok 
Szekciója” , valamint a „Digitalizáció és  
Innováció a Tehetséggondozásban Szek-
ció” indítja meg munkáját mostantól. 
Döntés született arról is, hogy a 31. Or-
szágos MTT-Konferenciát 2020. szep-
tember 25-26-án  Budapesten tartjuk, a 
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gim-
náziummal közös rendezésben.  Jelezzük 
azt is, hogy az évenként megrendezendő 
„ECHA-Diplomások Műhelye” kétna-
pos Konferencia a MTT Kelet-magyar-
országi Szekciójával közös szervezésben 
2020 áprilisában kerül megrendezésre 
Szerencsen, a Bolyai János Katolikus 
Általános Iskolában, ahol 30 éve indult 
az Intézmény Komplex Tehetséggondo-
zó Programja. (Pontos dátum, program 
és jelentkezési lap a MTT-Honlapon lesz 
elérhető február közepétől.)  
                            

Dr. Balogh László 
elnök                                          
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Tisztelt Magyar 
Tehetséggondozó Társaság 
Tagok! Kedves Barátaim!

Prof. Csermely Péter
Nagy öröm a számomra, hogy a Ma-
gyar Tehetséggondozó Társaságot a 
harmincadik születésnapján az eu-
rópai és a nemzetközi tehetséggon-
dozás nevében köszönhetem. 30 év 
alatt felnő egy generáció: az MTT 
megalakulásakor segített tehetségek 
ma már a saját gyermekeik, mento-
ráltjaik, diákjaik tehetségét is gyara-
pítják.

 A Magyar Tehetséggondozó Társaságnak a kezdetektől 
meghatározó szerepe volt a magyarországi és a határon túli 
magyar tehetséggondozás lelkesítésében és szakmai mu-
nícióval való ellátásában. Külön szeretném megköszönni 
Balogh Lászlónak, a társaság elnökének és minden köz-
vetlen munkatársának az odaadó, önzetlen, sok évtizedes 
munkáját! Hadd fogalmazzak meg a tehetség építésében 
három fontos tanácsot. Az első az, hogy alázatra nevel-
jük a tehetségeinket! Nem abban van az igazi bölcsesség, 
hogy kitalál az ember valamit, és azt keresztülnyomatja 
mindenen és mindenkin a környezetében, könyörtelenül. 
Az igazi bölcsesség abban rejlik, ahogyan az ember meg-
érzi azt az irányt, amerre a világ menni akar – és megérzi 
azt a sebességet is, ahogyan ebbe az irányba éppen akkor 
menni lehet. A második az, hogy a szív tisztaságára nevel-
jük a tehetségeinket! Rövidtávú célokkal, önző érdekekkel 
nem lehet bejárni példaadó életutat. Adjuk meg az esélyt 
a tehetségeinknek arra, hogy holnaputánjuk is legyen, és 
ne csak ma estéjük! Mutassuk meg nekik azt, hogyan lehet 
úgy visszanézni az embernek hatvan éves korában, hogy 
az egész életútra azt mondhassa: érdemes volt. A harmadik 
pedig, hogy szegénységre neveljük a tehetségeinket! Nem 
a habzsolás az, ami az örömhöz vezet. Nem a siker hajszo-
lása hozza a boldogságot. A túlhajtott fogyasztás már ma is 
katasztrófa felé sodorja az egész Földet. Legalább a követ-
kező generáció legjobbjai mutassanak példát mértéktartás-
ban, és az igazi, benső emberi értékek megtalálásában! Ez 
a mi felelősségünk is. Élettapasztalatot csak élettapasztalat 
birtokában lehet átadni bárkinek. Ezért is olyan fontos az 
a harminc éves hagyomány, amelyet a Magyar Tehetség-
gondozó Társaság töretlen működése jelent. Ennek a foly-
tatásában kívánok az egész Társaságnak, minden kedves 
barátomnak nagyon sok örömöt!

                       
       
 A szerző 

akadémikus, az Európai Tehetségsegítő Tanács elnöke, 
a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének (Ma-

tehetsz) tiszteletbeli elnöke.    

Isten éltesse a 
Magyar Tehetséggondozó 

Társaságot!
Bajor Péter

2009 nyarától kezdődően, amióta a 
Nemzeti Tehetség Programba bekap-
csolódtam, sokszor kell azzal a bib-
liás mondattal kezdenem a program-
jaink bemutatását, hogy „Kezdetben 
volt a Magyar Tehetséggondozó 
Társaság”…. Természetesen a Tár-
saságnak is voltak komoly szakmai 
előzményei, de mégis… 

Az MTT létrejötte és működése a szakemberek, kutatások, 
egyetemi háttérmunka és pedagógus-továbbképzések, va-
lamint a nemzetközi kapcsolatok kialakítása terén alapve-
tő szakmai hátteret adott a Nemzeti Tehetség Programhoz. 
Az MTT által koordinált kutatások, kísérleti iskolai prog-
ramok, szakmai tapasztalatcserének helyet adó rendezvé-
nyek, konferenciák, tanár-továbbképzési programok olyan 
szakmai környezetet teremtettek, ami 2000-től kezdődően 
már biztosíthatta nagyobb, országos programok korszerű 
tartalmát és szakember bázisát is. Mindezek mellett itt is 
igaz, hogy bármily magas szintű is a szakmai munka egy 
közösségben, az igazi eredményeket, a széleskörű haté-
konyságot az egyes szervezetekben munkálkodó szemé-
lyek tudják megvalósítani. A Társaság elnökei, elnökségi 
tagjai, támogató szakemberei különleges nyitottsággal 
fordultak a környezetük irányába, különleges kapcsolatot 
tudtak kialakítani egyetemekkel, köznevelési intézmények-
kel, minisztériumi szakemberekkel, civil szervezetekkel – e 
kapcsolati szálak nélkül meddők maradtak volna a kutatási 
eredmények, szakmai tevékenységek. Mondhatnánk, hogy 
az okos, országos lefedettséget kialakító szervezeti struk-
túra, vagy a tematikus sokirányúság magában hordozta a 
gyakorlatiasságot és a sokszínű együttműködést is, de azért 
mégsem tekinthetők természetesnek az eltelt 30 év ered-
ményei. Az MTT eltelt évtizedeinek sikerét az egészséges 
mentalitású, szakmai munkában igényes, önzetlen, krea-
tív munkatársainak kapcsolatépítő képessége biztosította. 
Ez az, ami kihatott és máig is hat a szervezet egészére is, 
ezzel szélesedhetnek az együttműködések, és ez az oka a 
Társaság iránti bizalomnak is. Az MTT a Magyar Tehetség-
segítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) és a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács (NTT) számára példa, szakmai hát-
tér, együttműködő közösség, támogató szervezet, a prog-
ramokban pedig hasznos partner. Tény, hogy a Matehetsz 
projektjeinek sikere nagy részben az MTT szakmai köre-
inek köszönhető. Tehát ezen alkalommal nemcsak azt kell 
mondanom, hogy „Isten éltesse az MTT-t!”, hanem azt is, 
hogy „Köszönöm, MTT!”

A szerző 
a Matehetsz és NTT ügyvezető elnöke. 

A néptanítók szellemi szintje, világnézeti függetlensége, pedagógiai szándéka 
egyenértékű a nemzet jövőjével. Márai Sándor (1900-1989)
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Tisztelt Államtitkár-helyettes Asszony, Polgármester Úr, 
Rektor Úr, Prokormányzó Úr, Elnök és Igazgató urak! 

Tisztelt Egybegyűltek!
Tóth Tamás

Amikor az a megtisztelő felkérés ért, hogy az Arany János 
Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete ne-
vében köszönthetem a Magyar Tehetséggondozó Társaság 
megalakulásának 30. évfordulója alkalmából szervezendő 
konferencia tagjait, hosszas töprengésbe kezdtem, hogy he-
tedik köszöntőként, milyen új, az előttem szólok által még 
el nem mondott gondolattal indokoljam mondandómat. Az-
tán a véletlen, a humor, és egy ötletet adó baráti beszélgetés 
a segítségemre sietett, és így a magyar irodalom egy jeles 
képviselőjének sorait szeretném idézni, igaz, egy kissé át-
dolgozva:

Konferencián ha járnál
üdvözlőnek hetet várjál!
Egy, ki köszönt városáért,
egy, ki ősi iskoláért,
egy, ki fenntartóként áll itt,
egy, ki hálózatot állít,
egy, ki osztja segítségét,
egy, ki adja szervezetét,
s ha mindez még nem elég,
a hetedik te magad légy!

Persze, József Attilát és Önöket így utólag is megkövet-
ve, az ünnepelt társaság felé fordulva köszöntőmnek nem 
a rímfaragásról, hanem a köszönetről, a háláról és a jó kí-
vánságról kell szólnia. Köszönetről azért, mert egy olyan 
program képviseletében állhatok Önök előtt, mely a MTT-
ban felhalmozott tudás alkalmazásával vállhatott a magyar 
tehetséggondozás egyik legsikeresebb zászlóshajójává. 
Mondhatom ezt azért, mert itt, a teremben ülők közül ta-
lán kevesen tudják azt, hogy közel két évtizeddel ezelőtt, 
1999 őszén és 2000 tavaszán, a tehetséggondozást és hát-
ránykompenzációt célként megfogalmazó Arany János Te-
hetséggondozó Program tartalmi elemeinek kidolgozásá-
ban, vezető szerepet töltöttek be azok, akik már akkor is a 
MTT keretein belül végezték úttörő munkájukat. Én még 
emlékszem jól, hogy a program elindítása során dr. Polon-
kai Mária és dr. Balogh László milyen türelemmel, de kellő 
határozottsággal terelgetett bennünket a tehetséggondozás, 
akkor újnak számító, nekünk még ismeretlen, komplex 
szemléletű megközelítése felé, melynek eredményeként 
olyan elemek kerültek be a megvalósítandó feladatok közé, 
mint pl. a személyiségfejlesztés és a tanulásmódszertan 
önálló foglalkozásként történő bevezetése, a pszichológiai 
méréseken és pedagógiai megfigyeléseken alapuló egyé-
ni fejlesztési tervek alkalmazása, a gazdagítást szolgáló 
programhétvégék rendszerének kidolgozása, az anyanyelvi 

környezetben megerősítendő nyelvtanulás megszervezése, 
vagy éppen a középfokú nyelvvizsga, a jogosítvány és az 
ECDL bizonyítvány megszerzésének követelménye. Ezen 
útmutatások megvalósításával, az idén szintén jubiláló, 20. 
tanévét ünneplő programunk, nem csak eredményes lett, de 
megtermékenyítőleg hatott és a mai napig is hat számos új 
köznevelési elképzelés kidolgozására. De köszönettel tar-
tozunk azért is, mert a társaság támogatására nem csak a 
kezdetek kezdetén számíthattunk, hanem akkor is, amikor 
megerősítésre, szakmai védelemre, a felgyülemlett érté-
keink közkinccsé tételére volt szükségünk! Hálával pedig 
azért kell szólnom, mert az előbb említett közreműködés a 
köszönet mellett a lekötelezettség érzését váltja ki bennünk, 
amelynek eredményeképpen, nem csak használni, hanem - a 
tehetségfejlesztés során felhalmozott tapasztalataink révén 
– szolgálni is kívánjuk a magyar tehetséggondozás ügyét. 
Számosan tesszük ezt a Magyar Tehetséggondozó Társaság 
tagjaiként, a társaság által szervezett szakmai rendezvények 
aktív szereplőiként, a tehetségfejlesztéssel kapcsolatos ki-
adványok alkotóiként, közreműködőiként. S persze hálások 
vagyunk azért is, mert a Magyar Tehetséggondozó Társa-
sággal együttműködve Egyesületünk kapcsolatrendszere 
kitágult, újabb és újabb ismeretekkel gazdagítva munkán-
kat. Ám az ünnepeltet, megalakulásának 30. évfordulója 
alkalmából, nem csak dicsérni, hanem – szép, régi magyar 
szokás szerint – illik ékes szavakkal, jó kívánságokkal is kö-
szönteni. Az előttünk álló évtizedek további sikeres együtt-
működését remélve, örömmel teszem ezt én is, névadónk 
Arany János egy bájos, játékos versét idézve:

Sose törjön félre kedved csizmasarka, 
Legyen örömödnek bugyogója tarka, 
Ne legyen életed rövid, mint nyúl farka, 
A sorsnak irántad ne legyen szűk marka. 

Boldogságod fénye legyen szép szivárvány, 
Rajta, mint egy hídon, szép tündérek járván, 
Ne bántson a métely, sem másféle járvány, 
Hanem oly erős légy, valamint a márvány.

2019. szeptember 20.
A szerző

                                              az Arany János 
Tehetséggondozó  Program  Intézményei Egyesületének 

elnöke.

Az a sok adat, amit az emberek fejébe belepréselnek, úgyis elpárolog. 
Ami megmarad, az a tudomány, a művészet, a szépség szeretete; a probléma megol-
dásának vágya, a tettre készség. Ezek a fontosak. 

Szent-Györgyi Albert (1893-1986) Nobel-díjas orvos, biokémikus.
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A Magyar Tehetséggondozó Társaság tevékenysége
– 2014-től 2019-ig –

Dr. Balogh László
A Magyar Tehetséggondozó Tár-
saság megalakulásának 30. év-
fordulóját ünnepeljük ebben az 
évben. Most azonban nem készí-
tünk teljes beszámolót az elmúlt 
30 év munkájáról, mivel öt év-
vel ezelőtt a debreceni Jubileumi 
Konferenciára megjelent a MTT 
Almanach 2014., amely az első 
25 év tevékenységéről részletes 
beszámolókat, elemzéseket kö-
zölt, több mint 300 oldalon. 

Ez a kötet felkerült a Honlapra a nyomdai megjelenés után, 
amely a Magyar Tehetséggondozó Társaság 25 éves tör-
ténete során végzett sokrétű tevékenységet mutatja be a 
hazai tehetséggondozás fejlesztésében. (Olvasható: www.
mateh.hu, „Tehetség szakirodalom” rovatban.) Az Alap-
szabályunkban kezdetektől benne van a célok között ez a 
sokszínűség: „tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és 
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális te-
vékenység”. Ezen sokirányú munka elemzése jelenik meg a 
kötetben a következő fejezetekben: A Magyar Tehetséggon-
dozó Társaság története”; A Tehetség szakfolyóirat történe-
te – a tehetséggondozás szolgálatában”; „A magyarországi 
tehetségkutatások áttekintése a rendszerváltás éveitől 2013-
ig”. „Tanulmány a pedagógusok tehetséggel kapcsolatos 
szakdolgozati témaválasztásáról és a továbbképzésről törté-
nő visszajelzésekről”; „Gondolatok a tehetségről – a tehet-
ségfejlesztő szakemberek véleményén kívüli, a társadalom 
különböző rétegeiben megfogalmazott gondolatok”;„A Ma-
gyar Tehetséggondozó Társaság szerepe a Nemzeti Tehet-
ség Program megvalósításában”. Ez a széles ívű áttekintés 
minden tehetséggondozással foglalkozó szakember számá-
ra ad újabb támpontokat munkája továbbfejlesztéséhez, a 
Magyar Tehetséggondozó Társaság számára pedig kiinduló 
pontokat jelentett az elmúlt öt év munkájához, s jelent ma is 
jövőbeni terveink biztos szakmai alapokon történő megfo-
galmazásához. Az elmúlt öt év munkájának bemutatásánál 
kiindulási pontként a MTT- Alapszabályban megfogalma-
zott célkitűzéseket kell ismét szemügyre vennünk, ame-
lyek már a Társaság megalakulásakor megfogalmazódtak, 
s érdemben azóta sem változtak. „Az egyesület célja, hogy 
önszerveződő cselekvések összegzésével valósítsa meg a 
lehetőségéig a széles merítésű tehetség felismerést, - kibon-
takoztatást és gondozást úgy, hogy egyetlen magyar támo-
gatónak sem kötelezi el magát kizárólagosan”. (2017. május 
20-án módosított Alapszabály.) Ezen cél elérése érdekében 
a Társaság: Támogatja a személyiség képességeit megis-
merő, kibontakoztató, fejlesztő, azaz a tehetséggondozó 
kezdeményezéseket. A társadalom szükségleteinek meg-
felelően közvetíti a különböző szakmák és szakértők gya-
korlati segítését. Támogatja a tehetséggondozás fejlesztését 
célzó tudományos kutatást és pedagógiai, közművelődési 
tevékenységformákat. Együttműködik oktatási, közműve-
lődési, egyházi intézményekkel, társadalmi szervezetekkel 
és alapítványokkal. Fórumot teremt a különböző fejlesztő 
elméletek, módszerek és gyakorlatok számára. Elősegíti a 
tehetséggondozást támogató ösztöndíjak, pályázatok elter-

jesztését, és javaslatot tesz ezek felhasználására. Kiadói 
tevékenységet folytat. Kapcsolatot alakít ki és tart fenn a 
tehetséggondozás nemzetközi szervezeteivel és más nem-
zetek tehetséggondozó társaságaival. Beszámolónkban ezen 
területek közül azokra térünk most ki, amelyek az elmúlt öt 
évben tevékenységünk középpontjában álltak.

I. Fórumot teremtettünk a különböző fejlesztő elméle-
tek, módszerek és gyakorlatok számára
Ehhez a munkához a főbb kereteket a következők jelentet-
ték: szakmai konferenciáink, kommunikációs eszköztárunk, 
valamint szekcióink tevékenysége. Ebben a tagolásban 
adunk összefoglalót az elmúlt öt évről. (A szekciók munká-
járól Turi Katalin alelnök asszony külön összegző értékelé-
sében olvashatnak, ezért itt erre a területre nem térünk ki.) 
    
I.1. Szakmai konferenciánknak jelentős hagyománya ala-
kult ki megalakulásunk óta: minden évben rendezünk egy 
országos konferenciát, s ezen kívül további regionális kon-
ferenciákat is szervezünk. Itt most a 2014. óta tartott fonto-
sabb ezen eseményeket összegezzük, amelyeken lehetőség 
nyílt a résztvevőknek megismerkedni a tehetséggondozás 
legújabb hazai és külföldi kutatási eredményeivel, valamint 
hatékony fejlesztő programokba betekinteni, s megvitatni 
ezek gyakorlati hasznosságát. Mutatja ezen eszmecserék 
értékét, hogy az általunk rendezett konferenciákon 2014. 
óta több mint másfél ezer tehetségfejlesztő szakember vett 
részt.

I.1.1. Országos konferenciáink voltak Ebben a periódus-
ban a MTT megalakulásának 25. évfordulóját ünneplő 
debreceni jubileumi konferencia említendő első helyen 
– nemcsak az időrend miatt… A Magyar Tehetséggondo-
zó Társaság megalakulásának 25. évfordulója alkalmából 
szervezett jubileumi konferencia nagy sikerrel került meg-
rendezésre Debrecenben, 2014. szeptember 19-20-án, közel 
háromszáz résztvevővel. Az első nap plenáris ülésen tekin-
tettük át a tehetséggondozás aktuális hazai tennivalóit, és a 
MTT működése 25 évének szakmai értékeit foglaltuk ösz-
sze, a második nap szekcióüléseken folytatódott a munka. 
A nemzeti tehetséggondozás eddigi értékeiről és perspek-
tívájáról Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes állam-
titkár tartott nagy érdeklődést keltő előadást, s mondandója 
alapján a zömmel pedagógusokból álló hallgatóságban az 
optimizmus erősödött a következő évek tehetséggondozá-
sának lehetőségeivel kapcsolatban. Somogyi Béla, Debre-
cen Város alpolgármestere a város iskoláinak évszázadokra 
visszanyúló tehetséggondozó értékeit vázolta fel, bemutat-
va, hogyan alapozta meg ez a hagyomány a Debrecen egész 
köznevelését átfogó, 2007-ben indult komplex tehetség-
gondozó rendszert, amely „Debreceni példa” néven ismert 
országszerte. Ezt a programot kidolgozója és irányítója, 
Pappné Gyulai Katalin, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Debreceni Tankerületének igazgatója mutatta be, 
majd ehhez kapcsolódva a szakmai részletekről dr. Pakurár 
Miklósné és Fekete József intézményvezetők, a program 
két fő területének szakmai koordinátorai adtak áttekintést. 
Ezt követően egy kiemelkedő jelentőségű debreceni civil 
tehetséggondozó kezdeményezésről hallottunk előadást, 
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„Nyitott kézzel szeretni” címmel, előadó Porkoláb Gyöngyi, 
a Méltóság Mezeje Program vezetője volt. A MTT munká-
jában legnagyobb jelentőségű társszervezetek is köszöntöt-
ték a Társaságot, s értékelő bemutatást adtak az együttmű-
ködésről: F.J. Mönks, a European Council for High Ability 
örökös elnöke, dr. Csermely Péter, a European Council for 
High Ability és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, 
valamint Bajor Péter a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetségének vezetője méltatta a hosszú évekre visszame-
nő sikeres együttműködést. A plenáris ülésen emlékeztünk 
a MTT 25 évének kiemelkedő jelentőségű szakmai sikerei-
re, a fontosabb eseményekre: dr. Balogh László „A Magyar 
Tehetséggondozó Társaság szakmai értékei”-t foglalta ösz-
sze, dr. Gáborjáni Szabó Péter, dr. Heimann Ilona, dr. Dávid 
Imre, dr. Polonkai Mária, dr. Tóth László és Sarka Ferenc 
pedig előadást tartottak a MTT és a Tehetség folyóirat tör-
ténetéből. A szombati szekcióüléseken az eddig elvégzett 
munka tartalmi szempontból került bonckés alá a szekciók 
speciális tevékenységének aspektusából. A tíz szekcióban 
több mint ötven előadás hangzott el az elmúlt 25 év mun-
kájáról, útkereséséről, szakmai eredményeiről. A konferen-
cia összefoglaló értékeléséről és szekcióüléseiről több be-
számoló olvasható a Tehetség folyóirat 2014./4. számában, 
valamint nagyszámú prezentáció a Honlapunkon. (www.
mateh.hu) A konferenciák köréből 2015-ben kiemelkedett a 
MTT 26. Országos Konferenciája, amelyet Győrben ren-
deztünk szeptember 18-19-én, a régió felsőoktatási intézmé-
nyeinek, a MATEHETSZ-nek és a Pedagógiai Szakszolgálat 
Győri Tagintézményének közreműködésével. A konferenci-
án a tehetséggondozás legaktuálisabb kérdéskörei kerültek 
terítékre egyrészt előadások, másrészt szekcióülések kere-
tében. A szervezésben és lebonyolításban Mentler Mariann 
és Havasréti Béláné vállaltak vezető szerepet. A konferen-
cia összefoglaló értékeléséről és szekcióüléseiről több be-
számoló érhető el a Tehetség folyóirat 2015./4. számában, 
valamint Honlapunkon is. (www.mateh.hu) A konferenciák 
körében nagyjelentőségű volt 2016-ban a MTT 27. Orszá-
gos Konferenciája, amely a kisvárdai Bessenyei György 
Gimnázium és Kollégiumban került megrendezésre 2016. 
szeptember 23-24-én több mint 200 résztvevővel.  Az előbb 
említett „házigazdán” túl a rendezvény több szervezet, in-
tézmény összefogásával valósult meg. A fővédnökséget dr. 
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úr vállalta, s 
személyes részvételével és köszöntő beszédével is megtisz-
telte a résztvevőket. A Nemzeti Pedagógus Kar, Kisvárda 
Város Önkormányzata, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Kisvárdai Tankerülete, a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége, s anyagi támogatásával a Szeren-
csejáték Service Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
is segítette a Konferencia színvonalas megrendezését. E 
szervezetek, intézmények vezetői közül többen is személye-
sen köszöntötték a megjelenteket a Konferencia megnyitó-
ján. A Konferencia során megtapasztaltuk, hogy Kisvárda 
erőfeszítései az elmúlt években kiemelkedő eredményeket 
hoztak a tehetséggondozás több területén is, példamutató ez 
az ország minden települése számára. Az is bizonyosságot 
nyert, hogy ebben a sokszínű tehetségkereső és - fejlesztő 
munkában a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium 
meghatározó szerepet játszik, s a Bíró Gábor Igazgató Úr 
és Kollegái által tartott műhelybeszámolók, valamint a ta-
nulók műsora bizonyították e komplex tehetségfejlesztő te-
vékenység magas színvonalát.  Ezekből az értékekből fakad 
az is, hogy a hazai tehetséggondozásban gyöngyszemként 
nyilvántartott Arany János Tehetséggondozó Program egyik 
vezető iskolájaként és kollégiumaként is kitűnő munkát vé-

geznek. A konferenciáról részletes beszámoló megtalálható 
a Tehetség folyóirat 2016./3. számában, valamint Honlapun-
kon is. (www.mateh.hu)  
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 28. Országos   
Konferenciája 2017. szeptember 22-23-án  Szarvason, 
a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolában került 
megrendezésre, több szervezet és intézmény, valamint szép 
számú szponzor támogatásával: Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége, Szarvas Város Önkormányzata, 
Magyarországi Evangélikus Egyház, Szent István Egyetem 
Tessedik Campus, Szarvasi Evangélikus Ótemplomi Gyü-
lekezet, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Molnár 
Istvánné igazgató, az intézmény vezetője, valamint a Tan-
testület jelentős erőfeszítéseket tett a konferencia sikeréért. 
A nagy érdeklődéssel kísért – 230 szakember vett részt a 
kétnapos programon - konferenciáról részletes beszámoló 
és az elhangzott prezentációk tanulmány-változata megta-
lálható a Tehetség folyóirat 2017./3. számában, valamint a 
MTT-Honlapon.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 29. Országos Kon-
ferenciája 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 munká-
ért, amit Papp András igazgató úr, valamint MTT elnökségi 
tagunk, Takácsné Laczo Sylvia igazgatóhelyettes – a szak-
terület felelőse - által irányított Tantestület végzett a konfe-
rencia előkészítése és megrendezése során.  Lenyűgöző volt 
mind a plenáris ülés, mind a szekcióülések előadásainak tar-
talmi sokszínűsége, ezekből minden résztvevő tudott meríte-
ni magának új gondolatot, módszertani fogást tehetséggon-
dozó munkája továbbfejlesztéséhez. A konferencia gazdag 
tartalmi részleteiről a Tehetség folyóirat 2018./3. számában 
olvashatnak az érdeklődők, valamint a MTT-Honlapon. 

I.1.2. Regionális konferenciáink voltak a következő helye-
ken: 2015., 2016., 2019.: Nyíregyháza, 2017.: Kazincbarci-
ka, 2018.: Törökszentmiklós, Győr, 2019.: Szerencs-Mád. 
Ezek közül a témakörök gazdagságára és a résztvevők lét-
számára tekintettel az utóbbi három évben rendezetteket fel-
tétlenül ki kell emelni.
2017. április 7-8-án Kazincbarcikán került megrendezés-
re a Kelet-Magyarországi Tehetségfejlesztési Konferen-
cia, amelyet a Tompa Mihály Református Általános Iskola 
, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi 
Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-pszichológiai 
Tanszéke és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövet-
sége közösen szervezett meg. A konferencia előkészítésé-
ben és megvalósításában vezető szerepet játszottak: Cser-
naburczky Ferenc igazgató úr, az Irinyi János Református 
Oktatási Központ vezetője, valamint Suga Lászlóné, a 
Tompa Református Általános Iskola vezetője. A rendezvény 
keretében történt Mönks professzornak a köszöntése a 85. 
születésnapja alkalmából. A 200-nál több szakember rész-
vételével lebonyolított nagysikerű konferenciáról külön be-
számolóban olvashatnak az érdeklődők a Tehetség folyóirat 
2017./1. számában, valamint Honlapunkon.
Kiemelt rendezvény volt 2018. április 13-14-én a török-
szentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Is-
kolában és Óvodában az a tehetségkonferencia, amelyen 
egyfelől megemlékeztünk a Tehetség folyóiratunk 25 éves 
sikertörténetéről, másfelől ünnepeltük a Bethlen Komplex 
Tehetséggondozó Programja indulásának 30. évfordulóját. E 
program volt az első igazi komplex tehetségfejlesztő prog-
ram általános iskolában Magyarországon, s nagyon sok kö-
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vető iskola vette át a sikeres fejlesztő rendszert. A főrendező 
Általános Iskola mellett a konferencia megszervezésében 
a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi 
Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai- Pszichológiai 
Tanszéke és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövet-
sége közösen is részt vett. Ezúton is külön köszönetet mon-
dunk fáradozásukért a Bethlen Iskola vezetőinek Virágné 
Katona Zsuzsanna igazgató asszonynak és a fenntartónak, 
Szabó József esperes úrnak.
A győri Talentum Műhely megalakulása 20 éves évfor-
dulójának tiszteletére 2018. november 23-án sikeres 
Tehetségnapot szerveztek a MTT Nyugat-dunántúli Szek-
ciója közreműködésével, mely „A Köznevelés esélyterem-
tő szerepének erősítése – A Győri Tankerületi Központ 
célzott fejlesztési terve az SHF tanulók és az SNI tanulók 
hatékonyabb ellátása és a Megyei Pedagógiai Szakszolgá-
lat szakmai megújulása érdekében” című, EFOP-3.1.6-16-
2017-00031 azonosítószámú projekt támogatásával került 
megrendezésre. A sikeres konferencia megszervezésében és 
lebonyolításában tagtársaink, Mentler Mariann és Havasré-
ti Béláné vállaltak vezető szerepet. A konferencia tartalmi 
részleteiről a Tehetség folyóirat 2019./2. számában olvas-
hatnak az érdeklődők.
2019. április 11-12-én Szerencsen és Mádon tartottuk  
meg több mint háromszáz résztvevővel, a  „Kelet-ma-
gyarországi Tehetséggondozó Konferenciát”  a MTT 
Kelet-magyarországi Szekciójának, valamint a Szerencsi 
Tankerületi Központ, a mádi Koroknay Dániel Tehetség-
gondozó Általános Iskola,  a Debreceni Egyetem Pedagó-
giai- Pszichológiai Tanszéke és  a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége közös szervezésében. Szakmailag 
kimagasló értéket jelentettek Koncz Ferenc országgyűlési 
képviselő úrnak, a felszólaló magas rangú államtitkároknak, 
helyettes államtitkároknak, valamint a Klebelsberg Központ 
elnökének, Hajnal Gabriella miniszteri biztosnak elhangzott 
előadásai a nemzeti tehetséggondozás továbbfejlesztésének 
jelen és jövőbeli terveiről. Szabó Árpádnak, a Szerencsi 
Tankerületi Központ igazgatójának előadásában a Régió 
tehetséggondozó munkájának hagyományairól, jelenéről 
és fejlesztésének terveiről kaptunk értékes információkat. 
Toplenszkiné Csengeri Anikó Igazgató Asszony előadásá-
ból megismerhettük a Koroknay Dániel Tehetséggondozó 
Általános Iskola korszerű tehetséggondozó tevékenységét. 
A Tankerülethez tartozó további iskolák tehetséggondozá-
sának gazdag múltjáról, jelenéről, valamint a jövő terveiről 
is hallhattunk ezen intézmények vezetőinek előadásában. 
További részletek olvashatók a Tehetség 2019./2. számában 
e konferenciáról.
2019. május 10-11-én, Nyíregyházán újból megrendezésre 
került egy nagy hagyományokkal bíró zenei tehetséggondo-
zó konferencia is. Rendezői voltak: a Fiatal Tehetségekért 
Alapítvány, a Konszonancia Regionális Zenei Tehetségse-
gítő Tanács, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet – 
magyarországi Szekciója.  A konferenciát hagyományosan 
magas színvonalon, sok gyakorlati tehetségfejlesztő mód-
szer bemutatásával dr. Szilágyiné Pálkövi Mária alapítványi 
elnök szervezte, s az ország több régiójából, valamint kül-
földről is vettek részt rajta szakemberek. A helyszínt a Szent 
Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola biztosította. 

I.2. Kommunikációs eszköztárunk működése, szakmai ér-
tékei Ebben a részben két nagy hatékonyságú kommuniká-
ciós eszközünkről, a Tehetség folyóiratról és a MTT-Hon-
lapról kell szót ejtenünk.

I.2.1. A Tehetség szakfolyóiratot a Társaság 1992-ban ala-
pította azzal a céllal, hogy folyamatosan lehetőséget bizto-
sítson a tehetséggondozással kapcsolatos új kutatási eredmé-
nyek közreadására, a gyakorlatban kidolgozott új fejlesztő 
módszerek bemutatására, képzési programok terjesztésére, 
intézmények átfogó programjainak publikálására stb. Külö-
nös értéke a folyóiratunknak, hogy Magyarországon ma is 
egyedüli rendszeresen megjelenő periodika a tehetség téma-
körében.   Amint azt a negyedévenként nyomdából kijövő 
és a MTT-Honlapra is felkerülő számokban láthatjuk is - a 
Tehetség folyóirat magas szakmai színvonalon jelenik meg, 
köszönhetően elsősorban Százdi Antal felelős szerkesztő úr 
lelkiismeretes szakmai munkájának! Ugyancsak köszönjük 
Sarka Ferenc alelnök úrnak a színvonalas nyomdai kivite-
lezés megszervezésében vállalt meghatározó szerepet. A 
folyóirat életében 2014 végén új helyzet teremtődött az-
zal, hogy az Apáczai Kiadó állami tulajdonba került, ezért 
a Tehetség folyóirat további kiadását nem tudta vállalni. A 
Választmány egyhangúlag úgy döntött még 2014 végén, 
hogy saját finanszírozásból továbbra is kiadja a folyóiratot,  
a miskolci Wondex Kiadóval  történő együttműködés kere-
tében. A Kiadóval való együttműködés azóta is nagyon har-
monikus. Az önálló kiadás finanszírozását két évig bírta a 
MTT költségvetése, rendesen ki is ürült a kassza. A helyzet 
anyagiak szempontjából az „utolsó pillanatban” szerencsé-
sen változott: 2016-ban szerződés jött létre a Matehetsszel, 
amely keretében szakmailag és anyagilag is támogatják a 
folyóirat kiadását. A Tehetség folyóirat indulásának 25. év-
fordulójáról a jubileumi évben megjelent színvonalas jubi-
leumi kiadvánnyal (2018./1. szám) és konferenciával (2018. 
április, Törökszentmiklós) is emlékeztünk az elmúlt 25 évre.  

I.2.2. Másik értékes szakmai kommunikációs eszköztá-
runkat MTT-Honlap jelenti. Ezt 2004-ben indítottuk Sarka 
Ferenc alelnök úr irányításával.   Fejlesztése jelentős ered-
ményt hozott az elmúlt években: 2013-ban teljesen megújult 
formailag, s ezt követően folytattuk a tartalmi bővítést, illet-
ve most is folyamatosan végezzük.
• A tartalmi bővítésből ki kell emelni a „Szekciók rovatot”: 

a MTT tartalmi munkájának bemutatása ennek révén jóval 
részletesebben és árnyaltabban történik, mint korábban. 
Egyrészt folyamatosan jelennek meg tájékoztatók (meg-
hívó, beszámoló rendezvényekről stb.) az egyes szekci-
ók munkájáról, másrészt a 25 éves jubileumi konferencia 
szekcióülésein elhangzott előadások prezentációi is nagy 
számban olvashatók a Honlapon. 

• Országos jelentőségű vállalkozás a „Tehetség szakiroda-
lom” főrovatban a „Könyvek és tanulmányok” közreadá-
sa. Ezt 2014-ben nyitottuk meg Honlapunkon, lehetővé 
téve, hogy a szakemberek, szülők és más érdeklődők ol-
vashassák  a legfontosabb hazai kutatási eredményeket. 
Két részből áll e rovatunk: az egyikben a könyveket tesz-
szük elérhetővé, a másikban, a kötetekben, folyóiratok-
ban  megjelent tanulmányokat, cikkeket. A kezdetekkor 
16 monográfia és tanulmánygyűjtemény került  fel, s 227 
tanulmány, gyakorlati elemzés volt olvasható Honlapunk 
ezen részében. Mára már jelentősen gyarapodott ez a kész-
let, erről később, a kutatásokról szóló részben (III. fejezet) 
közlünk pontos adatokat. A gyűjtést tovább folytatjuk. 

• Ugyancsak kiemelkedő szakmai jelentősége volt a Ma-
gyar Tehetséggondozó Társaság szakmai irányításával a 
hazai „Tehetség-bibliográfia” elkészítésének a rendszer-
váltástól napjainkig, amely a nyomdai megjelenés után 
ugyancsak felkerült a honlapra 2014-ben, közel másféle-
zer szakírás adatait tartalmazva.
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• 2017-ben A MTT Honlap tartalmában tovább gazdago-
dott, színesedett: folyamatosan ad aktuális információkat 
Magyar Tehetséggondozó Társaság munkájáról, valamint 
a Nemzeti Tehetség Program megvalósításához kapcsoló-
dó más fontos információkat is közöl. A MTT-ről szóló új 
tájékoztató anyagok egyike, a bővebb változat elkészült, 
s ez olvasható is a „Rólunk” rovatban. A MTT-Honlap 
magas színvonaláért és kiegyensúlyozott működéséért ez-
úton is köszönetünket fejezzük ki Túri Katalin főigazgató-
nak és Varga Árpád főszerkesztő úrnak. 

II. Az elmúlt öt évben is intenzíven együttműködtünk ál-
lami, oktatási, közművelődési, egyházi intézményekkel, 
társadalmi szervezetekkel

II.1. Ebben a munkában kiemelkedő jelentőségű volt az el-
múlt években is a gyakorlati tehetséggondozó munka fej-
lesztésének támogatása. Ezek főbb irányai a következők 
voltak.
• Iskolai programok közvetlen segítése országszerte, 

ennek rendszere 1989-től folyamatosan működik. Ma is 
kiterjedt ez a kapcsolatrendszer a MTT és az intézmények 
között. Bizonyíték erre, hogy több mint 30 óvoda, iskola, 
felsőoktatási intézmény, civil szervezet számolt be ered-
ményeiről - a prezentációk olvashatók a MTT-Honlapon - 
az egri Országos Konferencia szekcióülésein! Ezek mind-
egyikével van folyamatos kapcsolata a MTT szekcióinak 
– a programok továbbfejlesztése céljából.

• Részt vettünk alakulása óta és veszünk ma is az Arany 
János Tehetséggondozó Program kidolgozásában, to-
vábbfejlesztésében. A közvetlen gyakorlati fejlesztő mun-
kát speciális továbbképzésekkel, mérések végzésével, 
tantervi, módszertani anyagok készítésével. tanácsadással 
segítjük. Ezek koordinálását közel két évtizede dr. Polon-
kai Mária, a MTT alelnöke és dr. Dávid Imre elnökségi 
tagunk, tanszékvezető kollegánk végzi. A közreműködé-
sünk jelentőségét, együttműködésünk intenzív voltát az is 
mutatja, hogy az Arany János Tehetséggondozó Program 
Intézményei Egyesületének elnöke Tóth Tamás igazgató 
úr, a MTT alenöke.

• Közreműködtünk Debrecen város köznevelési tehet-
ség- programjának kidolgozásában 2007-ben, s szak-
mai együttműködés van a megvalósításban jelenleg is 
az irányító Debreceni Tankerületi Központtal. Vezetője, 
Pappné Gyulai Katalin igazgató asszony számít közremű-
ködésünkre a komplex tehetségkeresésben és a rendszer-
szerű továbbfejlesztésben.  E programról és eredményei-
ről tájékozódhatnak az érdeklődők a „A debreceni példa” 
című könyvben (Géniusz Könyvek 23., MATEHETSZ, 
2011.), valamint a közelmúltban megjelent „A debreceni 
példa –  10. év jubileumi kiadványa”  kötetben. ( Debre-
ceni Tankerületi Központ, 2019.) Ennek a programnak a 
kidolgozásában, a kapcsolódó mérések megvalósításában 
a MTT részéről dr. Balogh László vállal szakmai szerepet 
kezdetektől fogva.

• Részt vettünk a közelmúlt éveiben és segítünk jelenleg is 
a Református Egyház központi tehetséggondozó prog-
ramjának kidolgozásában, megvalósításában. Ebben a 
munkában Sarka Ferenc alelnök úr tölt be vezető szerepet, 
de további MTT-tagok is szép számmal vesznek részt a 
szakmai segítségnyújtásban.

• 
II.2. Kiterjedt hazai kapcsolatrendszerünk is bizonyítja a 
MTT jelentőségét a tehetséggondozás fejlesztésében 

Ahogy már fentebb jeleztük, az óvodákkal, közép- és álta-
lános iskolákkal, felsőoktatási intézményekkel napi kapcso-
latban vagyunk a fejlesztő munkában. Ezeken kívül gazdag 
a kapcsolatrendszerünk állami szervekkel, kiemelten az 
EMMI-vel és más intézményfenntartókkal, önkormányza-
tokkal, kutatóintézetekkel, szakszolgálatokkal, valamint 
más civilszervezetekkel stb. Nem véletlenül hangoztatja 
Mönks professzor, az ECHA örökös tiszteletbeli elnöke 
hosszú évek óta: ”Egész Európában nem ismerek összesen 
annyi polgármestert, püspököt és esperest, mint Magyaror-
szágon”. Látogatásai során kezdetek óta gondot fordítottunk 
arra, hogy az intézmények fenntartóival is találkozzon.
Kiemelten szoros az együttműködése a Társaságunknak a 
tehetséggondozó „társszervekkel”: MATEHETSZ, Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács, Tehetségügyi Koordinációs Fórum 
stb.
Ennek keretében:
• A korábbiaknál is nagyobb 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 MTT tagsága anyagok, tervek (Pl. 
NTP, uniós projektek, „Tehetségpontok rendszere, akk-
reditációja”, Tehetségsegítő tanácsok) és kiadványok ké-
szítésében – ezek megvalósításában, a MTT-n kívüli kon-
ferenciák szervezésében és lebonyolításában, pályázatok 
értékelésében, akkreditációs folyamatokban stb. 

• 
III. Közreműködtek az elmúlt öt évben is a MTT tag-
jai a tehetséggondozás fejlesztését célzó tudományos 
kutatásokban. Nincs ugyan „önálló” kutatási programja 
Társaságunknak, de tagjaink hivatali foglalkozásukból fa-
kadóan jelentős szerepet vállalnak a tehetség-kutatásokban. 
Az e témakörben főbb kutatóhelyeken: Budapesti Műszaki 
Egyetem, Debreceni Egyetem, ELTE, Eszterházy Károly 
Egyetem, Miskolci Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egye-
tem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, 
MTA Pszichológiai Intézet stb. – szép számmal dolgoznak 
MTT-tagok, s vezető szerepet töltenek be kutatási tapaszta-
latcserék, műhelyek, konferenciák szervezésében is. Rend-
szeresen tart ilyeneket a Felsőoktatási Szekciónk dr. Bodnár 
Gabriella vezetésével, s ezek komoly szakmai eredmények-
kel zárulnak. A kutatott főbb témakörök: iskolai programok, 
ezek hatása a tehetséges gyerekekre; tehetség-azonosítás; a 
tehetségesek énképe, önértékelése; extracurricularis tevé-
kenységformák; alulteljesítő tehetségesek; az iskolai lég-
kör szerepe a tehetségek kibontakoztatásában; tanácsadás 
a tehetséggondozásban; tehetségfejlesztés a speciális tehet-
ség-területeken; versenyek hatása a tehetségesek fejlődé-
sére, felsőoktatási tehetséggondozás stb. Legközvetlenebb  
gyakorlati haszna  ezeknek a kutatási eredményeknek: az 
ország  több egyetemén funkcionáló tehetség-szakvizsga 
programban, valamint a továbbképzésekben frissen kerül-
nek felhasználásra az újabb kutatási eredmények.
Két adat, amely bizonyítja a MTT szerepét a hazai tehetség-
kutatásokban:
• A MTT-Honlap korábban már említett „Tehetség szak-

irodalom” főrovatában „Könyvek és tanulmányok” cso-
portban jelenleg 27 monográfia és közel 300 tanulmány 
érhető el, zömmel a MTT-tag szerzők tollából. 

• Közelesen megjelenik a Matehetsz kiadásában  a „A te-
hetség kézikönyve” című kötet, amely harminc szerzőjé-
nek több mint fele szintén MTT-tag.   
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IV. Kapcsolatokat tartottunk fenn az elmúlt öt évben is a tehetséggondozás 
nemzetközi szervezeteivel és más nemzetek tehetséggondozó társaságaival
Köteleznek bennünket a kezdetek óta intenzív külföldi szakmai kapcsolataink 
is ezek további ápolására: a Magyar Tehetséggondozó Társaság az „ECHA Hun-
gary szekcióból” alakult meg. Dr. Gefferth Éva, a MTT első elnöke az ECHA 
vezetőségének tagja volt 1987-ben, később dr. Herkovits Mária, majd dr. Balogh 
László voltak a General Committee tagjai. Az is motivál ezen kapcsolatok to-
vábbi  építésére, hogy a  jelenlegi  ECHA-elnök dr. Csermely Péter akadémikus, 
a magyar tehetséggondozás fejlesztésének emblematikus személyisége. Több 
ország egyetemével, sikeres tehetséggondozó iskolájával, intézményével, ala-
pítványával van szakmai kapcsolatunk évtizedek óta: Hollandia, Németország, 
Ausztria, Anglia, USA, Spanyolország, Lengyelország, Románia, Szlovákia stb.  
A COMENIUS HOBE és BEGA Programokban közvetlen együttműködés ala-
kult ki külföldi partnerekkel: közös kutatások, tanulmányutak pedagógusoknak, 
diákoknak jelentik a főbb együttműködési kereteket. A határon túli magyarlakta 
területekkel (Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság) is folyamatos a Társaság 
együttműködése: konferenciákon, továbbképzéseken, műhelyfoglalkozásokon 
való részvétel, személyes közreműködés, tapasztalatcserék fejlesztő szakembe-
reknek jelentik itt a szakmai együttműködést. 

V. Kiemelt feladatok a következő években
Sok szakmai eredmény kötődik a Magyar Tehetséggondozó Társaság tevékeny-
ségéhez az elmúlt öt évben is, de – mint mindig – most is további kiemelt fejlesz-
tési célok is megfogalmazhatók munkánk még színvonalasabb végzéséhez, ezek 
a következők.

• A Nemzeti Tehetség Program megvalósításában való további intenzív közre-
működés.

• További harmonikus együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és 
a Matehetsszel.

• Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztéri-
umi szervekkel tehetség-ügyben.

• A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok 
bővítése.

• A szervezettség erősítése: a jelenlegi taglétszám növelése, különösen a du-
nántúli és dél-alföldi területeken.

• A szekciók munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése.
• A Szakmai Tanácsadó Testület hatékony működtetése.
• A  LIONS Clubok és a MTT közötti együttműködés szélesítése.
• A MTT-Honlap tartalmi gazdagításának folytatása.
• A MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, további források feltárása. 

VI. Szubjektív befejezés: a Társaság 30 év alatt elért szakmai sikereinek 
meghatározó tényezői
Több összetevője is van annak, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság meg-
alakulása óta, harminc éve töretlenül meghatározó szerepet játszik a hazai tehet-
séggondozás fejlesztésében. Ennek én négy fő okát látom:

• A küzdést vállaló, lelkes, hiteles szakembergárda. Taglétszámunk jelenleg 
300 fölött van, az utóbbi években pedig ismét gyarapodunk: 2018-ban 10 új 
MTT tag jelentkezett, 2019-ben eddig 29 szakember nyert felvételt Társasá-
gunkba!

• Folyamatos aktivitás jellemezte tevékenységünket, nem volt átütő megtorpa-
nás a munkánkban.

• Hatalmas szakmai tőke van birtokunkban - három évtized tapasztalatára épít-
ve.

• Széleskörű kapcsolatrendszer jellemzi működésünket: intézmények szintjén 
és személyek között is.

A MTT 30. születésnapját is megragadom arra, hogy köszönetet mondjak lelki-
ismeretes munkájáért minden valaha volt és jelenlegi társasági tagnak, kívánva 
egyben azt is, hogy következzen egy újabb sikeres harminc év a Társaság szak-
mai tevékenységében!

2019. október 31.
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A tehetségsegítés lehetőségei a köznevelésben, 
a MTT szerepe ezek kialakításában

Dr. Polonkai Mária
A tehetségsegítés 
egy átfogó fogalom, 
bármely pl. tehet-
ség-felismerés, te-
hetségazonosítás, 
tehetséggondozás, 
tehetségfejlesztés, 
tehetség-tanácsadás, 
pénzügyi, menedzs-

ment, vezetés jellegű stb. tevékenység, 
amelynek célja a tehetségügy (intézmé-
nyi, helyi, regionális/térségi, társadalmi 
szintű) előremozdítása, vagy egy sze-
mély/ csoport tehetségének kialakítása.
A tehetségsegítés tevékenység megje-
lenése a köznevelésben nem új keletű, 
nem a Magyar Tehetséggondozó Társa-
ság (MTT) alapításakor kezdődött, ha-
nem sokkal hamarabb, amikor a tehetsé-
geket felismerték gondozták, eljuttatták 
a teljesítő képességük maximumáig. 
Még mielőtt a MTT alapítását követően 
szeretnénk a tehetségsegítés alakulását 
vizsgálni, megemlíthetjük Harsányi Ist-
ván kiváló tehetséggondozó 1984-ben 
írt „Tehetségvédelem” c. könyvét, me-
lyet a MTT adott ki, ebben a kötetben 
a szerző összefoglalta a külföldi és a 
magyarországi tehetségsegítő munkát, 
mely jó alapul szolgált a továbbfej-
lesztéshez. A MTT tagjai jól ismerik a 
Társaság alakulása előtti, közvetlenül az 
alakuláskor kiinduló pontként szolgáló, 
segítő személyeket, akik megalapozták 
a MTT következő évtizedekben végzett 
tehetségsegítését. Ezek a személyek: 
Geffert Éva, Szebenyi Péter, Báthory 
Zoltán, Czeizel Endre, Herskovits Má-
ria, Balogh László,  Nagy Kálmán, Né-
meth Endre, Újvári István, Pavlik Osz-
kárné, Szép Károlyné, Csák Máténé, 
Katz Sándor, Győrik Ferenc, Szomba-
thy Gézáné, Bodnár Gabriella, Vastagh 
Zoltán, Gáspár László, Róka Sándor, 
Oppelt Katalin, Farkas Katalin, Pethő 
Éva, Kárpáti Andrea, és sorolhatnám a 
MTT –ben munkálkodó pedagógusokat, 
pszichológusokat, kutatókat, közneve-
lési intézmények vezetőit, pedagógusa-
it, szülőket, korábban a tehetségsegítés 
alanyait, jelenleg már tehetségsegítőket. 
A MTT 1989-ben megalakult, a fentiek-
ben bemutatott résztvevőkkel a tehet-
ségsegítés érdekében. Megalakulását 
követően megkezdődött az tehetségse-
gítés különböző tevékenységeinek ter-
vezése, szervezése, az oktatásirányítás 
látta, hogy a pedagógusok bevonása a 
folyamatba azt is jelenti, hogy a pedagó-
gus továbbképzése átalakításra szorul, 
az igényekhez kell alakítani a tartalmat 
és fel kell készíteni a tehetségsegítésben 
résztvevőket a módszerek megújítására, 
új eszközök, bevezetésére. 1997-ben a 

KLTE „Tehetségfejlesztési szakértő” 
szakirányú továbbképzést indított pe-
dagógusok tehetségsegítővé képzésére, 
illetve 2000-től a DE (KLTE) „Tehet-
ség fejlesztése” pedagógus szakvizsga 
programot dolgozott ki és indított el. A 
szakemberek felkészítésével egy idő-
ben az oktatásirányítás arról döntött, 
hogy kísérleti jelleggel tehetséggondozó 
programot indít a kis településeken élő, 
továbbtanulni szándékozó fiatalok részé-
re. 2000-ben az Oktatási Minisztérium a 
MTT-t kérte meg, hogy vegyen részt az 
Arany János Tehetséggondozó Program 
(AJTP) tartalmának a kidolgozásában, 
majd később, 2004-ben az Arany János 
Kollégiumi Program, 2007-ben pedig az 
Arany János Kollégiumi- Szakiskolai 
(Szakközépiskolai) Program elindítá-
sában. Ez a program, rendszer szinten 
segítette a hátrányos, halmozottan hátrá-
nyos helyzetű tanulókat. A diagnózis el-
készítésében, az egyéni fejlesztő progra-
mok összeállításában, hatásvizsgálatok 
készítésében, képzések tartásában, eset-
megbeszélésekben a DE Pedagógiai - 
Pszichológiai Tanszék oktatói és a MTT 
tagjai is részt vettek.  Ezek programok 
ma is folynak. Az AJTP 23 intézmény-
párban, immár 20 éve. Természetesen 
a tehetségsegítés nemcsak az AJTP-ok 
tanulóit, pedagógusait, hanem az Arany 
János Tehetséggondozó Program Intéz-
ményei Egyesülete által kiadott kézi-
könyvek, hatásvizsgálati eredmények, a 
minisztérium és az OFI munkatársainak 
elemzését tartalmazó cikkek, tanulmá-
nyok, a sok-sok konferencián elhangzott 
előadás a dissziminációt is segítette. 
Több hajó is kibontotta vitorláját ebben 
az időben, mások (egyesületek, alapít-
ványok, magán személyek, felsőoktatá-
si intézmények, határon túli pedagógus 
szervezetek) is szerveztek programokat, 
a tehetségek segítésére. A fent felsorolt 
szervezetek összefogására alakult 2006. 
március 28-án a Nemzeti Tehetségsegítő 
Tanács (NTT) majd a jogi képviseletét 
ellátó közhasznú szervezet, a Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövet-
sége (Matehetsz), melyeknek alapító 
tagja lett a MTT, vezetőségében pedig 
részt vesz a MTT elnöke. Ezt követő-
en nagyobb hajóba ültünk és nagyobb 
vizekre merészkedtünk. A Matehetsz 
szervezésében megvalósuló progra-
mok elméleti alapozásában, progra-
mok megvalósításában intenzíven részt 
vállaltak a MTT szakemberei, képzett 
ECHA diplomásai. 2008. jún.13-án 
(78/2008. (VI.13.)) OGY határozat szü-
letett a Nemzeti Tehetség Programról 
(NTP), majd 2008. dec.4-én (126/2008.
(XII.4.)) OGY határozat az NTP elfo-

gadásáról, finanszírozásáról, valamint 
a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs 
Fórum létrehozásáról. NTP kimondja, 
hogy a „tehetségek segítése nemzeti 
ügy”! Megfogalmazódtak a tehetség-
segítés XXI. századi korszerű komplex 
szemléletet tükröző alapelvei, melyek 
megjelennek a MTT alapdokumentu-
maiban, tevékenységeiben, tagjainak 
az aktivitásaiban. A NTP-ben megfo-
galmazott alapelvek operacionalizálása, 
aktivitásokká alakítása sokak bevoná-
sával történt: EMMI Köznevelésért fe-
lelős államtitkárság, EMMI Család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkárság, 
EMET, Matehetsz, ÚNK,  MTT tagjai. 
A MTT a megalakulása óta a tehetségek 
felfedezése, azonosítása, gondozása, fej-
lesztése segítése érdekében összefogta 
és tematizálta a sokféle szereplőt, akik 
részt kívántak venni a munkában, mint 
pl.:a különböző fenntartású köznevelési 
intézményeket, önkormányzatokat, más 
intézményfenntartókat, pedagógusokat, 
szülőket, szakszolgálatokat, civil szer-
vezeteket, magán személyeket, stb. A te-
hetségsegítés nagy vonulatát jellemezte/
jellemzi a Magyar Géniusz Tehetségse-
gítő Program, a Tehetséghidak Program, 
a Tehetségek Magyarországa Program. 
A MTT mint szervezet, a vezetősége, a 
tagjai  külön-külön  és különböző cso-
portokban bevonódtak :az országszerte 
megrendezett tehetségnapok program-
jaiba, a konferenciákba,  kb. 20 tag 
szerzője a Géniusz Könyvek sorozatban 
megjelent könyveknek,  akkreditált kép-
zési programok fejlesztői és m e g v a l ó -
sítói, előadók tehetségsegítő ismeretek 
terjesztésében, segítséget nyújtanak te-
hetségsegítő  tanácsok megalakítá-
sában, működtetésében, tehetség-pontok 
létrehozásában és minősítésében,  részt 
vesznek a tutor, mentor  programban, a 
csibÉSZtúra programban, stb.
Összegzésképpen röviden megfogal-
mazhatjuk, hogy MTT tagsága részt 
vett/vesz a hazai tehetségsegítés elmé-
leti megalapozásában, a tehetségsegítés 
gyakorlatának kialakításában.
Külső partnerek fogalmazták meg:  
1. a MTT szereti, örömmel végzi a te-

hetségsegítő munkát;
2. fontos a tagságnak, hogy az általa 

végzett munka segíti a fiatalok fejlő-
dését; 

3. fontos a tagságnak, hogy bevonja a 
munkájába a családot, a mikro- és 
makro- társadalmi környezet szerep-
lőit.                       

     
   A szerző

a Magyar Tehetséggondozó Társaság 
alelnöke.
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Áttekintés az MTT szekcióinak 
az elmúlt öt évben végzett munkájáról

Turi Katalin
A debreceni ju-
bileumi konfe-
renciánkon öt 
évvel ezelőtt ösz-
szegzésre került 
a negyedszázad 
eredményessé-
ge, az azóta eltelt 
időszak összefog-
lalóját az alábbi 
szempontok sze-

rint vette górcső alá az egri konferen-
cia előadása: 
• melyek a szekciók tevékenységé-

nek azon elemei, amelyek általáno-
san jellemezték munkájukat;

• milyen egyedi sajátosságok, és 
ezekhez milyen egyedi rendezvé-
nyek, események, eredmények ren-
delhetők;

• milyen erősségekre tudunk építeni a 
szekciók munkáját illetően;

• milyen fejlesztési, továbblépési igé-
nyek vannak, és ezekhez milyen le-
hetőségek társíthatók. 

Társaságunk működése szempontjából 
kiemelt szerepet kapnak a szekciók. A 
kezdetek óta meghatározzák a tehet-
séggondozó szakemberek munkáját, 
hisz rajtuk keresztül tudnak a szerve-
zethez kapcsolódni, a szekciók közve-
títik számukra a Társaság értékeit, cél-
jait, lehetőségeit. A kezdeti szekciók 
számában, felépítésében és nyilvánva-
lóan a feladatrendszerükben is számos 
változás következett be. Alapvetően 
azonban mindegyiket jellemezhetjük 
olyan közös tevékenységekkel, voná-
sokkal, amelyeket valamennyiük mun-
kája magában hordoz, de van valami 
sajátos többletük is, amitől színessé, 
és értékesebbé válik tehetséggondozó 
munkájuk. A tevékenységük első és 
legmarkánsabb eleme, hogy e szekci-
ók a tehetségek támogatásában elköte-
lezett szakembereket tömörítenek, így 
szakmai kapcsolódásaikat is ez a tény 
határozza meg. Minden szekció törek-
szik arra, hogy tagságunknak a legfris-
sebb információkat közvetítse, termé-
szetesen eltérő módon, csatornán, de 
eltérő intenzitással is. Mindenütt jelen 
vannak a szervezett szakmai tanácsko-
zások, rendezvények, amelyek célhoz 
kötötten kapcsolódnak a szekciók, így 
Társaságunk alaptevékenységéhez is. 
A tehetségnapok, tehetséghetek folya-
matos résztvevői kollégáink, számos 
esetben helyi, vagy akár régiós tehet-
ségpontok munkájába kapcsolódnak 
be. A tagság között magas arányban 
találhatók olyanok, akik a tehetség-

gondozás terén szerzett képzettséggel, 
végzettséggel rendelkeznek. 
Ők azok, akik e rendezvények előadói-
nak szakmai szerepében is megnyilvá-
nulnak. Mindezen általános vonások 
mellett mindegyik szekció munkája 
hordoz valami olyan sajátosságot, 
ami csak rá, az ő tevékenységi körére 
vonatkozik. Ez adja Társaságunk szí-
nességét, de a kapcsolódások révén a 
szinergiáját is.
 
Az óvodai szekció a jó gyakorlatok át-
adásával, az óvodai tehetséggondozás 
másutt is alkalmazható vonásaival is-
merteti meg az érdeklődő tagságot, va-
lamint a térség, elsősorban a kelet-ma-
gyarországi régió óvodapedagógusait. 
Az óvodai élet számos területe került 
már terítékre a mozgásfejlesztéstől a 
kézműves programokon át a zenei pro-
jektekig. 

A tanítói szekció volt az első a szerve-
zetünkben, amely határon túlra nyúló 
szekció megállapodást kötött. Ez a jó 
gyakorlatok kölcsönös átadását, közös 
rendezvények tartását és a tapaszta-
latcserét szolgálja. A szekció az alsó 
tagozatban alkalmazható tehetséggon-
dozó formák, módszerek tapasztalata-
ival tudja a tagság munkáját segíteni.
 
A kelet-magyarországi szekció Tár-
saságunk kétségtelenül legaktívabb 
tagozata. Az MTT megalakulása óta 
végzi munkáját, saját szervezésű regi-
onális konferenciáin több száz tehet-
séggondozó megfordult már határon 
innen és túl. Az elmúlt öt évben is fo-
lyamatosan szervezi ezeket, legutóbb a 
tavasszal megrendezett szerencsi-mádi 
konferencián tapasztalhatták meg a 
résztvevők a szekció szervezettségét, 
magas színvonalú munkáját. A szekció 
két évvel ezelőtt az első vezetőjéről, 
Nagy Kálmán igazgató úrról elne-
vezett díjat alapított, amelyet évente 
a tehetséggondozásban kiemelkedő 
eredményeket elért szakmai műhely 
kaphatja meg. A szekció élen jár az 
ECHA diplomával rendelkező szak-
emberek számában is. 

A kémia és környezetvédelmi szek-
ció aktivitása az elmúlt öt évben is a 
tehetséggondozó versenyek szervezé-
sében, pályázatokon való részvétel-
ben, nívós szakmai programok rende-
zésében nyilvánult meg. Ez a szekció 
tevékenységével valóban átszövi az 
országot, tehetségsegítő partneri háló-
zattal működik 

A Nyugat-Dunántúli szekció 2004-
ben alakult, tevékenységében kiemelt 
szerepet játszik a Tehetségpontok, 
tehetséggondozó állami és civil szer-
vezetek, tehetséggondozó tanácsok 
munkájának szakmai segítése. Az el-
múlt öt év szakmai munkájának ered-
ményeképpen egyre több elkötelezett 
szakember kapcsolódott be tehetség-
gondozó képzésekbe, pályázatokba.  
Kiemelkedő országos szakmai kon-
ferenciákon sikeresen kapcsolták be 
kollégáikat a tehetségsegítés országos 
hálózatába. 

A társaság szakértői és felsőoktatási 
szekciója szoros együttműködésben 
végzi munkáját. Tevékenységükben 
kiemelkedő szerepet játszik a peda-
gógusok önfejlesztésének támogatása, 
kutatások, képzések, műhelyek tevé-
kenységének megismerése és megis-
mertetése. A felsőoktatási tehetség-
gondozás fő terepe a TDK műhelyek 
munkája. Szekciónk az utóbbi évek-
ben figyelmét a tanár szakos hallgatók, 
leendő pedagógusok tehetséggondozá-
sára is kiterjesztette. 

A művészeti szekció nevéhez méltón 
kiállítások, műhelyek, táborok szerve-
zésével járul hozzá az MTT céljainak 
megvalósításához. A művészeti neve-
lés számos területen igényli tehetség-
gondozó szakemberek támogatását, a 
gyermekek gyenge oldalának fejlesz-
tését. A szekció tevékenységét ebben 
az irányban is folytatni kívánja. 

A gyermekvédelmi szekció hosszú 
évek óta ad sajátos színt a Társaság 
tevékenységének. Az e területen dol-
gozó szakemberek sajátos tevékenysé-
gük révén még inkább igénylik, hogy 
tapasztalataikat tanácskozásokon vagy 
éppen szakmai beszélgetéseken meg-
osszák. 

A Dél-Dunántúli szekció 2013 óta 
támogatja a térségben a Tehetségpon-
tok, Tehetségtanácsok bevonásával a 
régió szakembereinek munkáját. Tevé-
kenységében a nem intézményekhez 
kötődő tehetséggondozás is szerepet 
játszik. Az utóbbi években figyelmét 
a hagyományostól eltérő tehetségse-
gítésre, valamint a vonzáskörzetében 
működő Pécsi Tudományegyetem te-
hetségsegítő lehetőségeinek feltérké-
pezésére is fordítja. 

A Lions szekció a Társaság legifjabb 
szekciója. A tavalyi év során a Lions 



Tehetség  12  2019/3-4. szám

Clubok Magyarországi Szövetségével 
megkötött megállapodás hívta életre. 
Tevékenysége, a clubokéhoz hasonló-
an a „másként tehetséges” gyerekek-
kel való fejlesztések jó gyakorlatainak 
összefogását, a tehetségsegítő progra-
mokhoz való hozzáférési esélyeik tá-
mogatását jelenti.

Ha össze kívánom foglalni, hogy mely 
tényezők adják a Magyar Tehetség-
gondozó Társaság szekcióinak fő erős-
ségét, akkor legfőképpen az alábbiakat 
emelhetem ki: 
• kiváló szakemberek;
• megosztható, átadható jó tapaszta-

latok;
• szervezettség, elkötelezett szekció-

vezetőkkel;
• számos jó gyakorlat, amely a gya-

korlatban már bizonyítottan műkö-
dik;

• jól funkcionáló saját információs 
fórumok; 

• mozgósítható széles kapcsolatrend-
szer.

Az öt év során számos fórumon, ta-
nácskozásunkon több ízben megfo-
galmaztuk tovább lepésünk lehetséges 
irányait. Úgy véljük, erősítenünk kell 
a szekciók közötti kommunikációt, 
hisz eltérő lehetőségeink és igényeink 
vannak, de ezeket egymással meg-
osztva erőteljesebb szinergiában tud-
juk munkánkat végezni. Az eddiginél 
szorosabb és aktívabb kapcsolatot kí-
vánunk kiépíteni a tagsággal, felhasz-
nálva erre azokat a kommunikációs 
csatornákat és fórumokat, amelyek 
rendelkezésünkre állnak (honlap, éves 
szakmai konferenciák). Nem pusztán 
a szekcióinkra, hanem a magyar te-
hetséggondozás más szakmai műhe-
lyeire is jellemző a fiatalítás igénye. A 
munkánk eredményessége a jövőben 
abban is rejlik, hogy mennyi fiatal, a 
tehetséggondozás iránt elkötelezett 
szakembert tudunk megszólítani. Fej-
lesztési elképzeléseinkhez segítségül 
tudjuk hívni az MTT szakmai erőfor-
rásait: a velünk kapcsolatban álló hatá-
ron túli szervezetek tapasztalatait, más 
tehetségsegítő szervezetekkel kiépített 
szakmai és emberi kapcsolatrendszert, 
a tutori és mentori hálózattal kialakí-
tott szakmai együttműködést. Bízunk 
a szekciók tevékenységének megújí-
tásában, abban, hogy a szekciókon 
keresztül a Magyar Tehetséggondo-
zó Társaság továbbra is meghatározó 
szakmai erő lehet a jövő tehetségeinek 
fejlesztésében.                        
     
   A szerző 
a Magyar Tehetséggondozó Társaság 

alelnöke.

Pedagógusképzés és tehetséggondozás
Dr. habil Nagy Emese PhD
Írásunk célja an-
nak bemutatása, 
hogy mit tehetnek 
a felsőoktatási 
intézmények a te-
hetséges hallga-
tók támogatása és 
a pedagógia sza-
kos hallgatók te-
hetséggondozásra 
való felkészítése 

érdekében. Mivel a tehetséggondozás 
alapcélja a kreatív munkaerő képzése 
és a kutatói utánpótlás nevelése, írá-
sunk e két aspektusból tárja fel a tehet-
séggondozás lehetőségeit, feladatait és 
koncepcióját, külön figyelmet fordítva 
az Eszterházy Károly Egyetem tehet-
séggondozó tevékenységére, ezen belül 
kiemelt projektjének a keretén belül 
kidolgozott Komplex Alapprogramnak 
és a Hallgatói Támogató Rendszernek 
a bemutatására.  

A tehetséggondozás alapcélja
Magyarországon aligha működik 
olyan egyetem, amelyik a tehetséges 
hallgatók gondozását ne tekintené 
kiemelt feladatának, illetve ne fordí-
tana gondot a pedagógusképzésben 
résztvevő hallgatóknak a tehetségek 
gondozására való felkészítésére. Az 
azonban, hogy ezt hogyan teszik, a kö-
zös jellemzők mellett jelentős eltérést 
mutatnak. A tehetséggondozás tekinte-
tében két alapcélt követnek. Az egyik 
a kreatív munkaerő képzése, a másik 
a kutatói utánpótlás nevelése, amely 
egyszerre biztosít munkaerőt az inno-
vatív gazdasági piacnak és a tudós tár-
sadalomnak. A tehetséggondozás haté-
konyságának a növelésére érdekében 
a tehetséggondozó programok össze-
hangolt kidolgozása elengedhetetlen. 
A célok tisztázása és elérése érdekében 
az egyetemeken szükségessé vált a te-
hetség fogalmának az „egyértelmű-
sítése” és a kiválasztás új módszerei-
nek és gyakorlatának a kimunkálása, 
amely magába foglalja a tehetséggon-
dozás eddig meglévő intézményrend-
szerének megújítását és kiteljesítését. 
A tevékenységhez hozzájárul a tehet-
séggondozáshoz szükséges humán- és 
dologi, valamint a technikai erőforrá-
sok tudatos tervezése is.

A tehetséggondozás koncepciója
Az egyetemeken a tehetséggondozás 
akkor tekinthető jól szervezettnek, ha 
az oktatók bevonása megtörténik, elkö-
telezetté válnak iránta és mindennapi 
munkájukban megjelenik a tevékeny-
ség. A felelősség tudatában az egyete-
mek intézményfejlesztési terve tartal-
mazza az egyik fő célkitűzést, azaz, 
hogy növekedjen a tehetséggondozás 

hatékonysága, érje el a hallgatóságot, 
valamint, hogy ezt a munkát korszerű 
infrastruktúra és menedzsment segítse. 
A tehetséggondozás koncepciója ezen 
célok megvalósításának egyetemeken 
belüli elvi kereteit hivatott felvázol-
ni, amelyeket hosszú, közép- és rövid 
távú konkrét cselekvési programokra 
váltanak az egyetemi munka operatív 
szintjein. A koncepció számba veszi 
a tehetséggondozás feltételeit, elve-
it, intézményeit és a megvalósításhoz 
szükséges forrásokat, és ezek alapján 
határoz meg az egyetem, a karok és a 
tehetséggondozás sajátos szervezetei 
számára feladatokat. 

A tehetséggondozás koncepciójának 
az elvei 
A tehetséggondozás egyetemi szintű 
feladata a koordináció és a tehetség-
gondozási program külső képviselete 
és hirdetése. Fontos célként jelenik 
meg, hogy a tehetséggondozás alap-
vetően a karokon, elsősorban a szak-
kollégiumokban, de karöltve egyéb 
szervezeti egységekkel, a különböző 
képzési területeken, tudományterü-
leteken folyjon. További alapelv a 
tehetségek korai és szisztematikus 
kiválasztása, építve a gyakorlóiskola, 
valamint más középiskolák és az egye-
temi szintű tehetséggondozás szerves 
és folyamatos kapcsolatára. A tehet-
séggondozás egymásra épülő szintek 
folyamata (középiskola – BA/BSc – 
MA/MSc – PhD), ahol a tehetséggon-
dozás formái a képzési szintek szerint 
is változnak. Jellemző, hogy az alap- 
és mesterképzésben a tehetséggondo-
zás kialakult, tradicionális közösségi 
alapintézményeinek – TDK, szakkol-
légiumok – van meghatározó szerepe. 
A gondozás tehetséges, motivált, saját 
tudásukat folytonosan megújító okta-
tókat feltételez, amelyhez az egyete-
meknek meg kell teremteniük a felté-
teleket. Az egyetemek külön figyelmet 
fordítanak a majdani „tehetséggondo-
zók” képzésére, azaz a tanárképzésben 
a tehetséggondozás ismereteinek a 
közvetítésére.

Az egyetemi tehetséggondozás terü-
letei 
Az egyetemeken a tehetségek gondo-
zásának hagyományai közé tartozik 
a tudományos diákköri tevékenység 
(TDK) támogatása, amely az egyik 
legfontosabb tehetséggondozó lehető-
ség, ugyanakkor a tehetséggondozás 
körébe tartozik az országos és nemzet-
közi versenyeken való megmérettetés 
támogatása, valamint a speciális, a te-
hetséggondozásra irányuló kurzusok 
meghirdetése is. Az egyetemek profil-
jához illeszkedik, de kisebb-nagyobb 
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eltérést mutat a tehetséges hallgatókat 
kiemelő demonstrátori rendszer mű-
ködtetése, a hallgatók bevonása a kuta-
tásokba, innovációs tevékenységekbe, 
valamint a tudásközpontok kutatásai-
ba. 

Tudományos diákköri tevékenység  
A magyar felsőoktatásban mélyen 
gyökerező önképzőköri tevékenységet 
mintegy tovább hagyományozva, az 
ötvenes évek elején a hallgatók egy 
részében megnyilvánult az önképzé-
si szándék, a minőségi képzés irán-
ti igény, a felsőoktatási tudományos 
utánpótlás elősegítésének szándéka, 
amelynek következtében a hazai fel-
sőoktatásban a tehetséggondozás leg-
fontosabb, legjelentősebb formája a 
tudományos diákköri tevékenység 
(TDK) (http://www.otdt.hu/) lett. A 
több évtizedes múltra visszatekintő 
tudományos diákköri mozgalom a fel-
sőoktatás terén zajló tehetséggondozás 
leghatékonyabb formájaként bontako-
zott ki. A TDK az önképzés, az elit-
képzés és a tudósképzés színtere, ahol 
a kiemelkedő tudósok, mesterek körül 
kialakuló, serkentő és demokratikus 
légkör iránt fogékony, tehetséges hall-
gatóknak az első tudományos sikerek 
élményét adja. A hallgató-tanár mű-
helymunka olyan szakmai, emberi kap-
csolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy a 
mentorált hallgatókban kialakuljon a 
kitartó munka iránti belső igény, amely 
egyrészt jelenti a saját szellemi tevé-
kenységük melletti érvelés képességét 
és a másik fél szakmai tevékenységé-
nek megismerését, elfogadását, azaz 
a szellemi hozadék iránti tiszteletet és 
alázatot, amelyek a legalapvetőbb ku-
tatói tulajdonságok. Az intézmények 
oktatóinak, kutatóinak pedig lehetősé-
get ad a diákok szakmai jártasságának 
megismerésére, a szakmai utánpótlás, 
a PhD-képzésre jelentkezők érdemi 
kiválogatására. Mára már az ország 
csaknem minden felsőoktatási intéz-
ményében folyik tudományos diákköri 
munka. Az utóbbi időben nőtt az egy-
házi intézmények és a határon túli fel-
sőoktatási intézmények diákköreinek 
száma, valamint a művészeti egyete-
mek, karok, tanszékek bekapcsolódása 
már szinte teljesnek mondható. A tudo-
mányos diákkörökben tevékenykedő 
tehetségekkel való foglalkozás az ok-
tatásért felelős minisztérium számára 
is kiemelten fontos feladat. Ezen kívül 
a tudományos diákköri munkát egyre 
szélesedő támogatói kör segíti: külön-
böző szakalapítványok, minisztériu-
mok, közéleti személyiségek, illetve 
cégek, vállalkozások.

Az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) 
szabályzata (https://uni-eszterhazy.
hu/public/uploads/szmr) szerint a 
TDK-dolgozat, amennyiben annak té-
máját a szakfelelős befogadja, szak-

dolgozatként/diplomamunkaként is 
benyújtható. Az intézményi TDK-n 
való részvételt, illetve az arra való fel-
készülést az oktatók a legtöbb esetben 
a Szakdolgozati szeminárium I–II. tár-
gyakban, valamint egy-egy speciális 
kurzus keretében ismerik el. Az intéz-
ményben 2013 óta létezik a TDK-ku-
tatómunka I. és II. kurzus, amelynek 
keretében a tanórán kívül végzett kuta-
tómunka beszámítható a tanulmányok-
ba. A szakkollégiumok által hirdetett 
kurzusok teljesítésével a hallgatók a 
szabadon választható tantárgyak ter-
hére krediteket szerezhetnek. A tagoza-
ti kurzusok, illetve a szakszeminárium 
a Neptun rendszerben rögzített kurzu-
sokként szerepelnek. 

Országos Tudományos Diákköri Kon-
ferencia. Az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia (OTDK, http://
www.otdk.hu/) az ország legnagyobb 
tudományos rendezvényeként a te-
hetséges alkotó fiatalok színvonalas 
bemutatkozási lehetősége, így fontos 
eleme a minőségi magyar felsőokta-
tással kapcsolatos nemzetstratégiai 
törekvéseknek. A konferencia hat év-
tizedes múltra tekint vissza, kiemelt 
szerepét a felsőoktatási tehetséggon-
dozásban a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény (https://
net.jogtar.hu/) is rögzíti. A konferencia 
célja a felsőoktatásban tanuló tehet-
séges hallgatók munkájának megbe-
csülése, a tanár-diák kapcsolatok erő-
sítése, támogatása, a diáktudományos 
tevékenység országos nyilvánossága 
és elismerése. Az OTDT az oktatásért 
felelős minisztériummal és a Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA) fővéd-
nökségével, továbbá a felsőoktatásban 
érintett minisztériumok és országos 
hatáskörű intézmények, szervezetek, 
alapítványok erkölcsi, szakmai, vala-
mint anyagi támogatásával minden pá-
ratlan év tavaszán 16 tudományterületi 
szekcióban hirdeti meg az Országos 
Tudományos Diákköri Konferenciát. A 
rendezvénysorozat meghatározó ese-
mény a szekciókat befogadó felsőokta-
tási intézmények számára, és több ezer 
pályázó hallgató, konzulens, bíráló, 
szponzor, valamint érdeklődő tevé-
keny részvételével zajlik. Mindez bi-
zonyítja a fiatalok folyamatos igényét 
a minőségi képzés iránt. A szekciókba, 
amelyek az egyes tudományterületek 
országos döntői, azok a fiatalok nevez-
hetnek, akik a megelőző intézményi, 
kari konferenciákon erre teljesítmé-
nyükkel jogosultságot szereztek. Lehe-
tőséget kapnak a bemutatkozásra és a 
versenyben való részvételre a határon 
túli magyar egyetemisták, valamint a 
kiemelkedő középiskolás kutató diá-
kok is. A konferenciasorozat (http://
otdt.hu/upload/files/34kiadvany.pdf) 
közös rendezvényének, a záró ünnepi 
ülésnek a Magyar Tudományos Aka-

démia ad helyet. Ekkor kerül sor az 
oktatásért felelős miniszter és az MTA 
elnökének részvételével az aktuális 
OTDK értékelésére, továbbá a leg-
jobbak közül is a legkiválóbb diákok, 
valamint legeredményesebb mestereik 
jutalmazására, a Pro Scientia Aranyér-
mek, a Mestertanár Aranyérmek és az 
OTDT egyéb kitüntetéseinek átadásá-
ra. Az országos konferencia a legki-
válóbb egyetemisták tudományos és 
művészeti eredményeinek bemutatási 
és értékelési fóruma is, amely ösztö-
nözi az intézményi hallgatói diákköri 
tevékenységet, támogatja és elismeri 
a felsőoktatási diáktudományos tevé-
kenység résztvevőit: a tehetséges hall-
gatókat, mestereiket, konzulenseiket, 
valamint segítséget ad a kutatómunká-
ban a továbbhaladáshoz, a szakmai ki-
bontakozáshoz és a pályakezdéséhez.

Szakkollégiumi rendszer, mint a ku-
tatói, alkotói képesség fejlesztésének 
terepe 
A hallgatók különböző szakterületeken 
öntevékeny csoportok keretei között is 
bővíthetik ismereteiket, szakmai tudá-
sukat. Ezek az öntevékeny csoportok 
egyrészt a tehetséges diákok megta-
lálását, tehetségük kibontakoztatását, 
fejlesztését, másrészt a hátrányokkal 
küzdő hallgatók segítését tűzik ki cé-
lul. Kulcsszavaik az önképzés, a tár-
sadalom iránti elkötelezettség és az 
autonómia, amelyeken hozzájárulnak 
egy szorosan együttműködő közösség 
és kritikai értelmiség kialakulásához. 
A szakkollégiumokban (https://hu.org/
Szakkoll...) részt vevő diákok szerepe 
kiemelkedő a tudományos diákköri te-
vékenységben is – azaz a tehetséggon-
dozás e két formája között jelentős a 
kapcsolat. Az egyetem a szakkollégiu-
mok tevékenységét pénzügyi források-
kal és oktatói munkával támogatja.

Szakkollégiumi rendszer az Eszterhá-
zy Károly Egyetemen 
Az Eszterházy Károly Egyetemen a 
Kepes György Szakkollégium (http://
szakkoli.uni-eszterhazy.hu/) hallgatói 
kezdeményezésre alakult, és mára az 
Egyetemen tanuló diákok tehetséggon-
dozásának egyik jelentős intézményé-
vé vált. 2018-ban nyerte el az Interkoll 
akkreditációs eljárásán a Minősített 
Szakkollégium címet. Autonóm diá-
könkormányzattal rendelkezik, műkö-
dését a Szakkollégiumi Charta elveire 
épülő alapszabály rögzíti. Három tago-
zatba tömöríti tagjait: a Természet- és 
Környezettudományi, a Nevelés- és 
Társadalomtudományi, illetve a Művé-
szeti és Kultúratudományi Tagozatba. 
Minden tagozat mellett egy-egy tago-
zati mentortanár segíti a szakmai mun-
kát. A tagozatokban műhelymunka fo-
lyik, kötelező féléves tagozati kurzus, 
szakszeminárium, illetve előadássoro-
zat vagy konferencia keretében. Az in-
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tézményi komplex tehetséggondozási 
program elvei szerint a tagok szorosan 
együttműködnek a tanszéki és intézeti 
TDK-csoportokkal, valamint az egye-
tem tudásközpontjaival és kutatócso-
portjaival, jelentős bázisát alkotva a 
tudományos utánpótlásnak. A tagság 
70%-a indul a házi TDK-konferencián 
és általában 50%-a eljut az országos 
megmérettetésre is. A tudományos kar-
rierjük kibontakozását segíti az idősza-
kosan megjelentetett Szakkollégiumi 
Füzetek sorozat. A közösségépítést tré-
ningeken végzik, amelyre ráerősítenek 
az országos szakkollégiumi és a saját 
szervezésű táborok is. A programok 
tervezésekor központi helyet foglalnak 
el a társadalmi kihívások: minden év-
ben rendeznek az esélyegyenlőséget, 
oktatási reformokat, pályakezdést, 
vállalkozásösztönzést, kreatív város-
fejlesztést, aktuális közéleti problémá-
kat, ökológiai kérdéseket érintő foglal-
kozásokat. Rendszeresen szerveznek 
civil akciókat, és vállalnak önkéntes 
munkát. Módszertani kurzusaik a ku-
tatási tevékenység etikai kérdéseit és 
társadalmi hasznosulását is érintik. A 
szakkollégiumban két hallgatói-kutatói 
klub is működik, az egyiket a művé-
szeti és a bölcsész szakos diákok szer-
vezik, alkotói tevékenységük ösztön-
zésére és támogatására. A pedagógiai 
orientáltságú klub egy éve kezdte meg 
működését, a tanár szakos hallgatók 
kétheti rendszerességgel tartott foglal-
kozásokon, vendégelőadások kereté-
ben és terepi munkán találkoznak az is-
kola világában jelentkező kérdésekkel.

Az Egri Roma Szakkollégium (http://
romaszakkollegium.uni-eszterhazy.
hu/) keretén belül munkacsoportok-
ban zajlik a működés. Az Elnökségi 
Munkacsoport irányítja a hallgatók 
munkáját és segíti a szakkollégiumot 
a tervezésben, hogy a hallgatók igé-
nyeire alapuló programok jöjjenek 
létre. A Tudományos Munkacsoport 
elsősorban a szakdolgozatok elkészí-
téséhez nyújt segítséget, és nagyon 
fontos a TDK-tevékenységbe történő 
becsatornázás. A hallgatók közül töb-
ben indulnak az intézményi TDK meg-
mérettetésen, és néhány diák eljut az 
OTDK-ra is. A hátránykompenzáció és 
esélynövelő programok között nagyon 
fontos szerepet kap a tudományos te-
vékenység mentorálása. A Szakkollé-
gium szakmai hátterét a Szociálpeda-
gógia Tanszék munkatársai biztosítják. 
A Tudományos Munkacsoport tagjai 
bekapcsolódnak a tanszéki kutatások-
ba (esélynövelés, megküzdés, sikeres 
életúttervezése, társadalmi egyenlőt-
lenségek háttértényezőinek vizsgála-
ta) és a szakkollégiumhoz kapcsolódó 
kutatásokba is. A Tutor Munkacsoport 
tart kapcsolatot a köznevelés rendsze-
rével és motivációs előadásokkal, sza-
badidős tevékenységek szervezésével, 

korrepetálásokkal segítik a hátrányos 
helyzetű diákokat a felsőoktatás felé, 
s így megteremtik a szakkollégium 
tudományos utánpótlását is. A Ren-
dezvényszervező Munkacsoport tu-
dományos előadások és közösségi 
programok szervezésével kapcsolódik 
be a szakkollégium tudományos tevé-
kenységrendszerébe, és a fentiek ezen 
rendszerszemléletű megközelítésnek 
köszönhetően, egymást támogatva lát-
ják el a céloknak megfelelő működést. 
2018-ban a szakkollégium sikeres akk-
reditációs eljáráson esett át, melynek 
keretében elfogadott szakmai és pe-
dagógiai program stabil alapját adja a 
következő évek munkájának. Az Egri 
Roma Szakkollégiumban az ösztön-
díj megállapításának egyik kritériu-
ma a tudományos munkacsoportban 
való aktív részvétel. A szakkollégisták 
részt vettek már az erdélyi TDK-kon 
és a hazai OTDK-kon is. Tehetséges 
Roma Hallgatói Díjban részesülhet az 
az egri roma szakkollégiumi tag, aki 
tanulmányi és közösségi munkájával 
példaértékű társai előtt, szakkollégiu-
mi tagsága alatt kiemelkedő tanulmá-
nyi, kutatói tevékenységével nagyban 
hozzájárult a szakkollégium céljainak 
megvalósításához, és a közösségi prog-
ramok szervezésében, és a szakkollé-
giumi közösség összekovácsolásában 
egyaránt jelentős szerepet vállalt.

A gyöngyösi Károly Róbert Szak-
kollégium (https://uni-eszterhazy.hu/
hu/egyetem/hallgatok-/kollegiumok/
gyongyos..) fő célkitűzései között sze-
repel, hogy hallgatóiból társadalmilag 
érzékeny és jól informált értelmisé-
gieket képezzen. Ennek érdekében 
előadásokat szervez, olyan témákban, 
amelyek napjaink társadalma számára 
a legjelentősebb kihívásokat jelentik, 
illetve hallgatóinkat a szűkebb szak-
területükön a leginkább érdeklik. Az 
előadások mellett a Szakkollégium az 
elmúlt években két hosszabb kurzust 
szervezett a Nemzeti Tehetség Prog-
ram támogatásával. A szakkollégium 
tagjai között az EKE gyöngyösi cam-
pusának jelenlegi és végzett hallgatói 
szerepelnek, akiknek munkáját (szin-
tén tagként) az intézmény oktatói és 
tiszteletbeli tagjai (professzorok, neves 
szakemberek) segítik. 

Tehetségsegítő Tanács
A hazai egyetemeken gyakori, hogy 
a Tudományos Diákkörök mellett 
Tehetségsegítő illetve Tehetséggon-
dozó Tanácsok (http://tehetseg.hu/te-
hetsegsegito-tanacsok) is működnek. 
A Tehetségsegítő Tanács olyan helyi 
vagy térségi kezdeményezésre létrejött 
szerveződés, amely a lehető legszéle-
sebb szakmai és társadalmi összefo-
gással segíti a tehetségek felkutatását, 
fejlesztését, a tehetségesek produktu-
mainak hasznosulását és a szükséges 

erőforrások bővítésének lehetőségeit. 
Tehetségsegítő és tehetségfejlesztő te-
vékenységével hozzájárul a tehetség-
barát társadalom kialakításához.

A  Tehetségsegítő Tanács működésé-
nek az eredményei között tartjuk szá-
mon, hogy 
• a tehetségsegítésben dolgozó szak-

emberek egyre bővülő támogatói 
körben dolgozhatnak,

• megnyílnak a lehetőségek a Nem-
zeti Tehetség Alap újabb pályázati 
forrásainak elérésére,

• a helyi és térségi erőforrások össze-
fogásával egy-egy térségben átte-
kinthetőbbé válnak a tehetségsegítés 
különböző tartalmi és szervezeti ke-
retei, az ellátatlan területeken gyor-
sabban indulhatnak új programok,

• könnyebben megszervezhető a te-
hetségesek megfelelő programokba 
irányítása, mentorálása,

• jobban megvalósítható a tehetsége-
sek követése, kisebb az elkallódás 
veszélye,

• a tehetségesek hamarabb kerülnek 
kapcsolatba a gazdaság szereplői-
vel, nagyobb esély kínálkozik a ké-
pességük hasznosítására,

• az adott térségben hozzájárulhat a 
tehetséges fiatalok közösségeinek 
megszerveződéséhez,

• új lehetőségek nyílnak a szakma, a 
társadalmi és gazdasági szféra sze-
replőinek együttműködésében, a 
tehetségbarát társadalom kialakítá-
sában.

Doktori (PhD) képzésben részt vevő 
hallgatók folyamatos oktatói/kutatói 
karriermodell fejlesztése
A doktori iskola az egyetem doktori 
képzésre és egyetemi tudományos fo-
kozat, azaz doktori (PhD vagy DLA) 
cím kiadására feljogosított szervezeti 
egysége. 

Az Eszterházy Károly Egyetem dokto-
ri (PhD) képzésének karriermodellje 
Az Eszterházy Károly Egyetemen a 
mesterképzéseire jelentkezők az OT-
DK-n elért első három helyezésért 
többletpontban részesülnek. Minerva 
Tudományos Ösztöndíjat kap az első 
beiratkozott félévben azon hallgató, 
aki a beiratkozást megelőző 3 évben 
OTDK 1–3. helyezést ért el. Az in-
tézményben működő doktori iskolák 
(Történelemtudományi Doktori Isko-
la, Neveléstudományi Doktori Iskola) 
a felvételi eljárás során egyaránt öt-öt 
ponttal honorálják az OTDK-n elért 
helyezéseket. A hallgatók tudományos 
munkájának elismerése arányosan itt a 
legnagyobb. A jogelőd Eszterházy Ká-
roly Főiskola 2010-ben két díjat alapí-
tott, amellyel a kiemelkedő hallgatói 
munkát jutalmazza. A Hallgató a Tu-
dományért Díjat azon hallgatóknak íté-
lik oda, akik kiemelkedő tudományos 
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diákköri tevékenységet folytatnak, 
vagy annak megfelelő, eredményes 
tudományos/művészeti munkával ren-
delkeznek. A Hallgató a Hallgatókért 
Díjra azon diákok jelentkezését várják, 
akik kiemelkedő TDK-tevékenységük 
mellett példaértékű, társaikat motiváló 
tudományos munkát végeznek.

Az Eszterházy Károly Egyetem spe-
ciális tehetséggondozó tevékenysége
Az egyetemek, így az Eszterházy Ká-
roly Egyetem is sajátos jellemzőkkel 
rendelkezik a tehetséggondozás terüle-
tén, két alapcélt követve, nevezetesen a 
kreatív munkaerő képzése és a kutatói 
utánpótlás nevelése. Az alábbiakban az 
egyetemnek e területen kifejtett tevé-
kenységét mutatjuk be.

Eszterházy Tehetséggondozó Program
Az országban egyedülálló módon jött 
létre az az Eszterházy Tehetséggondo-
zó Program, (http://p2014-20.palyazat.
ektf.hu/rendezvenyek/eszterhazy-te-
hetseggondozo...) amely az évek óta 
sikeresen működő középiskolai Arany 
János Tehetséggondozó Program 
(AJTP) felsőfokú megfelelője. Lénye-
ge, hogy a középfokú oktatási intézmé-
nyek vállalják a hátrányos és halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermekek 
támogatását, biztosítva a nyugodt ta-
nulási környezetet számukra. Mivel a 
középiskola elvégzésével megszűnik 
ez a program, sok diák így elveszti a 
lehetőséget a továbbtanulásra. Ezek-
nek a tanulóknak a segítségére hivatott 
az Eszterházy Tehetséggondozó Prog-
ram, melynek során diákok kiemelt 
szociális ösztöndíjat kapnak, garantált 
számukra a kollégiumi férőhely és 
igény szerint mentori és mentálhigié-
nés tanácsadás is rendelkezésükre áll. 
Az Egyetem több középfokú oktatási 
intézménnyel is egyeztetett, amelyet 
minden iskola pozitívan fogad és pél-
daértékű kezdeményezésként jellemez. 
Az Eszterházy Tehetséggondozó Prog-
ram az AJTP-ben résztvevő középfo-
kú oktatási intézményekkel karöltve 
kívánja tovább vinni azok szerepkö-
rét. A „Tudományos eredmények disz-
szeminációja biztosítja a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű diákok 
támogatását. Mindez kiterjed a kiemelt 
szociális ösztöndíj, a kollégiumi férő-
hely és igény szerint a mentálhigiénés 
vagy mentori szolgáltatás biztosítására 
az EKE-re felvételt nyert AJTP-s diá-
kok számára.

Az Eszterházy Károly Egyetem tehet-
ségsegítő mentorprogramja
Az EKE képzési rendszerében a gya-
korlat orientáltság központi szerepet 
kap. Ennek jegyében újult meg a tanári 
modul tanterve. A tanárjelöltek mun-
kájának a segítésére támogató rend-
szert működtet, amelyben egyedülálló 
módon valósítja meg a mentorálást 

a gyakorló tanítás során, a hallgató, 
a szakvezető és a szakmentor együtt-
működése által. A képzési rendszerben 
hangsúlyosan jelenik meg a gyakorló 
iskolai feladatok egymásra épülő szer-
vezése, együttműködés a külső gya-
korlóhelyekkel (partner iskolákkal), a 
belső és a külső összefüggő gyakorlat 
tartalmának, feladatainak összehan-
goltsága. Cél a működő, élő kapcso-
lat fenntartása a gyakorló iskola és a 
felsőoktatási intézmény Pedagógus-
képző Központja között, a gyakorlati 
képzések összehangolt fejlesztése. A 
szakvezető és a szakmentor személyes 
kapcsolat kiépítésén keresztül nyújt 
közvetlen támogatást a gyakorlóte-
repen és az egyetemen a hallgatónak. 
Emellett, mind a gyakorlóhely, mind 
az egyetem, lehetőséget kínál számára 
tudományos munka végzésére.

Az Eszterházy Károly Egyetemen a 
pedagógusképzésnek a tehetségsegí-
tésre irányuló kurzusai 
Az Egyetemen meghirdetett kurzusok 
szintén fontos terepei a tehetséggon-
dozásnak. A meghirdetett kurzusokat, 
mint minden egyetem, így az EKE 
is, saját profiljához illeszti. Az egri 
egyetem például az alábbi kurzusokat 
bocsájtotta útjára a tehetséggondozás 
megsegítésére:

• „Tehetségfejlesztő pedagógus”
• „Tehetséggondozás, tehetségfej-

lesztés pedagógus szakvizsgára fel-
készítő”

• „Irodalomterápia. Önismeret fog-
lalkozások eszköztárának gazdagí-
tása. Tehetséggondozás és hátrány-
kompenzáció.”

• „Pedagógiai innováció – Komplex 
Alapprogram (KAP)”

A Komplex Alapprogram, mint peda-
gógiai innováció 
Az Eszterházy Károly Egyetem kon-
zorciumvezetésével megvalósuló ki-
emelt projekt további felsőoktatási 
intézmények (ELTE, DE, SZTE, PTE, 
NYE, ME) közreműködésével, vala-
mint az Oktatási Hivatal monitoring 
és minőségbiztosítási tevékenységével 
valósul meg. A projekt fejlesztési be-
avatkozásként értelmezhető a végzett-
ség nélküli iskolaelhagyás mérséklése 
érdekében, melynek során a konzorci-
umi tagok a pályázati felhívásnak meg-
felelően az alábbi területeken valósíta-
nak meg fejlesztéseket:
• a lemorzsolódás megelőzésére al-

kalmas, tanulást támogató peda-
gógiai módszerek kidolgozása, és 
országos elterjesztése az alap- és 
középfokú oktatásban részt vevők 
számára, 

• a pedagógiai szemléletváltás előse-
gítését szolgáló pedagógusképzési 
és továbbképzési tartalmak megú-
jítása. 

A projektben a szakmai megvalósí-

tás több irányú és fókuszú, amelyben 
jelentős helyet kap a pedagógusok és 
pedagógushallgatók felkészítése a te-
hetséggondozásra. Kidolgozásra került 
a Komplex Alapprogram (KAP) (htt-
ps://www.komplexalapprogram.hu/) 
mint oktatási-nevelési program, amely 
egy komplex szolgáltatási portfóliót is 
tartalmaz, valamint a modellértékű ne-
velési programok, melyek által létrejön 
egy konzorciumi szintű képzési portfó-
lió. A konzorcium tagjai a beavatkozá-
sok konkrét szakmai tartalmát, benne a 
tehetséggondozásra való irányultságot 
az intézmények igényeihez mérten va-
lósítják meg.

A projektben kidolgozott Komplex 
Alapprogram (KAP) gazdag szakmai 
eszközrendszerrel és szolgáltatások-
kal támogatja a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás megelőzését és a te-
hetséggondozást. A projekt közvetlen 
céljaként jelölhető meg a differenciált, 
személyközpontú nevelést lehetővé 
tevő módszertani kultúra erősítése, a 
nyitottságra ösztönző intézményi ne-
velés-oktatás pedagógiai és módszerta-
ni eszköztárának fejlesztése, valamint 
a méltányosság elvén alapuló tanulási 
környezet kialakítása a tanulók ered-
ményessége és sikeres előrehaladása 
érdekében. Közvetett cél továbbá: a 
személyiség- és a társas készségek, a 
tanulási motiváció, a kognitív képessé-
gek és a tanulási módszerek fejleszté-
se, alapul véve az (inter)diszciplináris 
ismeretelsajátítás és a pályaorientáció 
helyzeteit.

A projekt széleskörűségére jellemző, 
hogy az iskolák belső világán túlme-
nően a felsőoktatási intézményekben 
és a tanulók családi környezetében is 
éreztetheti hatását. A projekt közvetlen 
célcsoportjába tartoznak a pedagógus 
továbbképzések által:

• a köznevelési intézmények vezetői, 
pedagógusai, pedagógiai munkát 
segítő szakemberei;

• a pedagógusképzéssel foglalkozó 
felsőoktatási intézmények oktatói,

• az érintett felsőoktatási intézmé-
nyek pedagógusjelöltjei.

A program közvetett célcsoportjába 
tartoznak: 

• az alapfokú és alsó középfokú okta-
tásban részt vevő, a korai iskolael-
hagyás tekintetében veszélyeztetett 
tanulók;  

• az alapfokú és alsó középfokú ok-
tatásban részt vevő tanulók, akik 
társas környezetet biztosítanak a 
veszélyeztetett tanulók számára;

• a korai iskolaelhagyás tekintetében 
nem veszélyeztetett, de az iskolai 
élettől és a tanulástól valamilyen 
mértékben elidegenedett tanulók;  

• közvetett célcsoportba sorolhatók a 
korai iskolalehagyás kockázatának 
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kitett tanulók otthoni társas környe-
zetében élő személyek.

Bár a projekt a kiírás szerint a le-
morzsolódás csökkentését helyezi a 
központba, fő feladatának tekinti a 
pedagógusok felkészítését a tudásban 
és szocializáltságban heterogén tanu-
lócsoportok nevelésére-gondozására, 
kiemelt helyen kezelve a tehetséggon-
dozást. A projekten belül hét pedagó-
gusképzés és továbbképzés jött létre, 
amely elsajátítása lehetőséget nyújt a 
hallgatóknak és a pedagógusoknak a 
differenciálásra és a tehetséggondozás-
ra.  

Az Eszterházy Károly Egyetem Hall-
gatói Támogató Rendszere
A Hallgatói Támogató Rendszer (htt-
ps://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/
hallgatoi-tamogato-rendszer...) célja, 
hogy az Eszterházy Károly Egyetem 
hallgatói, kiemelt fontossággal kezel-
ve a tehetségeket, a képzésük teljes 
ideje alatt, minden olyan információt, 
életvezetési tanácsot megkaphassanak, 
amely a sikeres diplomaszerzéshez, 
tudományos munkához, valamint a 
választott hivatásuk majdani profesz-
szionális műveléséhez is hozzájárul. A 
tanulmányi előmenetelek megkönnyí-
tése mellett – másodlagos célként – a 
hallgatók közösségi értékek melletti 
elköteleződését is megjelölték. A Hall-
gatói Támogató Rendszer az alábbiak 
közreműködésével segíti a tehetsége-
ket:

• szakfelelősök, 
• szakmentorok, 
• szakreferensek, 
• Kortárs Mentálhigiénés Iroda (KO-

METI) működtetése, 
• Neptun.

A fent jelzett segítők a tehetséggondo-
zás tekintetében az alábbi szolgáltatást 
nyújtják:

• A szakfelelősök tevékenysége le-
hetőséget ad a szak hallgatóinak 
tanulmányi előmenetelével kapcso-
latos feladatainak a megbeszélésé-
re. Keretében a hallgatók segítséget 
kapnak a témavezető választáshoz, 
igény esetén személyre szabott ter-
vet készítenek a hallgatóval és a 
szakmai partnerekkel egyeztetve.

• A szakmentorok a szaktanszékek 
oktatói által működtetett támogatás 
keretében végzik szolgáltatásukat. 
A szakmentorok beiratkozástól a 
diploma megszerzéséig végig kísé-
rik és segítik a mentorált hallgatói-
kat. Segítik a tehetséggondozást, a 
pályaválasztást, támogatják a hall-
gatók és oktatók közötti kommuni-
kációt, valamint a szakfelelősökkel 
való folyamatos kapcsolattartásra 
ösztönöznek. Előtérbe helyezik e 
tanulmányi előmenetellel kapcsola-
tos támogatást, a tanulásmódszerta-
ni iránymutatást. Szakhét, szakest, 

szakmai rendezvények szervezését 
szorgalmazzák. 

• A szakreferensek tevékenysége a 
Hallgatói Önkormányzat (HÖK) 
által működtetett hallgatói támoga-
tás formája. A közösségépítés mel-
lett feladatuk a szakhét, szakest, 
szakmai rendezvények, szervezése.

• A Kortárs Mentálhigiénés Iroda 
(KOMETI) pszichológiai - pszi-
chiátriai támogatás a hallgatók szá-
mára. Segítséget nyújt az egyetem 
hallgatóinak bevonásával a hallga-
tók életvezetéséhez, életpálya-épí-
téséhez, öndefiníciós kérdéseinek, 
adaptációs nehézségeinek a tisztá-
zására. A tanulástámogatás egyéni 
tanácsadás formájában történik. A 
tehetséggondozás és a karrier ta-
nácsadás szintén a feladatkörébe 
tartozik, amely keretében karrier-
tervezés tréningen vehetnek részt a 
hallgatók. 

Az oktatók tehetséggondozó munkájá-
nak az elismerése az Eszterházy Ká-
roly Egyetemen 
Az Egyetem tehetséggondozásra fel-
készítő szakemberei, munkájukért elis-
merésben részesülnek. A tudományos 
tevékenység elismerésére hivatott dí-
jak (https://uni-eszterhazy.hu/public/
uploads/kituntetesi-szabalyzat...):

• A Tudományos Publikációs Díj egy 
adott naptári évben publikált, az 
adott tudományterület sajátosságai 
szerint kiemelkedő tudományos 
eredmény vagy műalkotás elisme-
réseképpen adományozható a pub-
likáció szerzőjének vagy szerzői-
nek. A díjra a szervezeti egységek 
vezetői nyújthatnak be jelölést a 
Tudományos Tanácsnak. A jelölés 
indoklásában ki kell térni a publi-
káció recenziójára, kiemelve annak 
tudománytörténeti jelentőségét, 
várható hatásait.

• A nők tudományos munkájának 
elismeréseképpen az Egyetem Mi-
nerva Agriensis – Nők A Tudomá-
nyért Díjat adományozhat minda-
zon női oktatónak, kutatónak, vagy 
hallgatónak, aki kiemelkedő tudo-
mányos vagy tudományszervezői, 
vagy művészeti tevékenységével 
nagyban hozzájárul az Egyetem 
hírnevének, tudományos elismert-
ségének növeléséhez.

Az oktatók munkájának értékelése az 
Eszterházy Károly Egyetemen 
Az oktatók tudományos tevékenysé-
gének az értékelése az Oktatói, Kuta-
tói Teljesítményértékelő Rendszeren 
(OKTÉR) belül történik (https://okter.
uni-eszterhazy.hu/okter-admin/uplo-
ads/oktatoi_...). Az oktató, kutató és 
közvetlen vezetője (szakmai irányító-
ja) együtt tekintik át az OKTÉR-ben 
rögzített adatlapot, és a korábbi értéke-
lés során kitűzött célok figyelembevé-

telével közösen értékelik azt, majd az 
oktató, kutató és közvetlen vezetője új 
célokat, fejlődési pontokat jelölnek ki a 
következő tanévre vonatkozóan. 

Összegzés
Írásunk célja annak bemutatása volt, 
hogy mit tesznek a felsőoktatási in-
tézmények, elsősorban az Eszterház 
Károly Egyetem a tehetséges hallga-
tók támogatása és a pedagógiaszakos 
hallgatók tehetséggondozásra való 
felkészítése érdekében. Az írás kereté-
ben bemutattuk az egyetemeken folyó 
tehetséggondozás általános, minden 
egyetemen megjelenő és speciális le-
hetőségeit. Mivel a tehetséggondozás 
alapcélja a kreatív munkaerő képzése 
és a kutatói utánpótlás nevelése, írá-
sunk e két aspektusból tárta fel a tehet-
séggondozás lehetőségeit, feladatait és 
koncepcióját, külön figyelmet fordítva 
az Eszterházy Károly Egyetem kiemelt 
projektjének a keretén belül kidolgo-
zott Komplex Alapprogramnak és a 
Hallgatói Támogató Rendszernek a be-
mutatására. 
     
     

A szerző
egyetemi docens,

az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai 
Karának dékánja .

Felhasznált források:
• http://www.otdt.hu/
• https://uni-eszterhazy.hu/pub-

l i c / u p l o a d s / s z m r- 2 0 1 8 - j u l i -
us-01_5c575ccb76e38.pdf

• ht tps: / /net . jogtar.hu/getpdf? -
docid=a1100204.tv&targetda-
te=&printTitle=2011.+%C3%A-
9 v i + C C I V . + t % C 3 % B 6 r -
v%C3%A9ny

• http://otdt.hu/upload/files/34kiad-
vany.pdf

• https://hu.wikipedia.org/wiki/Szak-
koll%C3%A9gium

• http://szakkoli.uni-eszterhazy.hu/
• http://romaszakkollegium.uni-esz-

terhazy.hu/
• https://uni-eszterhazy.hu/hu/egye-

tem/hallgatok-/kollegiumok/gyon-
gyos-karoly-robert-diakotthon

• http://tehetseg.hu/tehetsegsegito-ta-
nacsok

• http://p2014-20.palyazat.ektf.hu/
rendezvenyek/eszterhazy-tehetseg-
gondozo-program-etp-

• https://www.komplexalapprogram.
hu/

• https://uni-eszterhazy.hu/public/
uploads/hallgatoi-tamogato-rend-
szer-20190412_5cc1649d53ec5.pdf

• https://uni-eszterhazy.hu/pub-
lic/uploads/kituntetesi-szabaly-
zat-201806_5b2c973653a20.pdf

• https://okter.uni-eszterhazy.hu/
okter-admin/uploads/oktatoi_kezi-
konyv_2_0.pdf 
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A Magyar Tehetséggondozó Társaság támogatásával 
megjelent szakmai kiadványok

(Dr. Tóth László összegző előadása alapján összeállította Sarka Ferenc) 
Harsányi István: Tehetségvédelem (1994) 
Az MTT első önálló kiadványa, az első magyar 
nyelvű összefoglaló mű a tehetségről. A történeti 
hangsúlyú mű kiegészítésként tartalmazza a tehet-
ségtémájú művek gyűjteményét Heimann László-
né dr. szakszerű összeállításában. 

Polonkai Mária – Herskovits Mária (szerk.) (1996) Tehet-
ség és társadalom. 
A kötet a „Tehetség és társadalom” című nemzetközi konferen-
cia előadásait tartalmazza neves szerzőktől: Michael Vorbeck 
(Strassburg), Franz J. Mönks (Nijmegen), Hanna Braid (Bécs), 
Czeizel Endre, (Budapest), Herskovits Mária, (Budapest), Ba-
logh László, (Debrecen)

Martinkó József (1999) A Magyar Tehetséggondozó Társa-
ság története 1989 – 1999. A kötet az MTT történetének első 
tíz évét dolgozza fel évi bontásban, leírva a fontosabb törté-
néseket.

Almanach 2002. 
A kötet 25 kiváló magyar szerző tanulmányát tartalmazza két 
tematikus részben: Gondolatok a tehetségről címmel (koncep-
cionális tanulmányok) és Tehetséggondozás Magyarországon 
címmel (az MTT tudományos és oktatói tevékenysége, szol-
gáltatásai, belső szervezete)

Tehetség bibliográfia 1985-2013. 
A kötet az 1985-től 2013 decemberéig a tehetség témában 
megjelent kiadványokat tartalmazza. Igen sok szakember 
gyűjtő munkájával valósult meg. Kb. 1650 tételt tartalmaz 
ábécé szerinti és tematikus bontásban.

Páskuné Dr. Kiss Judit: A tehetséggondozó szolgáltatások-
hoz történő hozzáférés pedagógiai és szociológiai tényezői 
(Kutatási beszámoló 2014. A kutatás és a kötet kiadása az 
NTP–TSZK-M–MPA–12- 01. pályázat támogatásával való-
sult meg.)

Almanach 2014. Az MTT 25 éves jubileu-
mának jegyében készült. Három részből áll: A 
korábbi elnökök visszaemlékezései, Köszön-
tések, Tanulmányok. A legnagyobb volumenű 
tanulmány Balogh László tollából való, aki 
- elsőként az országban - módszeresen áttekin-
tette az összes jelentősebb hazai tehetségkutató 
műhelyt.

TEHETSÉG folyóirat. A szakmai kiadvány talán legfonto-
sabb erénye, hogy kiváló szakemberektől jelennek meg ben-
ne a tehetségről, képességfejlesztésről szóló elméleti írások, 
amelyek sokszor a gyakorlatot is segítik, utalnak a fejlesztés 
tennivalóira. Az elméleti rovat mellett a lap tartalmának má-
sik markáns elemét a különféle, hosszabb-rövidebb sorozatok 
jelenítik meg, ideértve a portréinterjúkat is. Ezek mellett alka-
lomszerűen nívós módszertani írások látnak napvilágot, továb-
bá tehetséges fiatalok is megszólalnak a lap hasábjain. Összes-
ségében elmondható, hogy a Tehetség több mint két évtizedes 
útja rögös volt ugyan, de mindmáig egyenletesen igyekezett a 
hazai tehetségfejlesztés széles panorámáját bemutatni, elméleti 
és gyakorlati fogódzókat adni az e területen érdekeltek számá-
ra. Mindez nem történhetett volna meg Százdi Antal felelős 
szerkesztő elkötelezettsége és szívós munkája nélkül, akinek 
itt és most is köszönetemet fejezem ki, és kívánom, hogy 
ugyanilyen lendülettel gondozza lapunkat a továbbiakban is.

A Veres Kálmán díjtól a PRO JUVENTUTE díjig
Nagy Ferenc

„Veres Kálmán szobrászművész, a Kossuth iskola egykori 
diákja 2009-ben régi iskolája fennállásának 100. évfordulója 
alkalmából intézményi díjat alapított a képzőművészet terén 
tehetséges diákok számára. A díjat minden évben az a tanuló 
nyeri el, aki az adott tanévben a legkiemelkedőbb alkotásokat 
hozta létre.” Így kezdődik az az ismertető, amely felkerült az 
iskola honlapjára 2009-ben. 
http://www.vaiamim.hu/index.php/2015-07-08-12-36-
34/2015-07-13-10-58-29/2015-07-13-11-00-51 
E díj születéséről írtam egykor a Tehetség Újság XVIII. évfo-
lyam 2011/3- as számában is a 9. oldalon. 
http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2011_3.
pdf

Azóta tíz év telt el és kiosztásra került 2019-ben is az intéz-
ményi díj. Ezalatt a díjakkal kapcsolatban tíz cikket írtam 
a helyi újságba vagy honlapokra, amelyek szkennert válto-
zatai a tanulói kollekciók mellett külön paravánon kerültek 
bemutatásra Mezőtúron, a Kossuth Iskola aulájában. Több 
meglepetéssel készültünk még e különleges alkalommal: 
meghívtam az eddigi díjazottakat is egy kötetlen beszélge-
tésre, akik egy része már nem a városunkban él, tanul. Az ün-
nepségről és a találkozóról a városi TV is beszámolt, ahol is 

konferansziéból – egy pillanat döntését követően - riporterré 
váltam, életemben először…
(https://www.youtube.com -Túri Hírmondó Híradó 20190625) 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? -
v = J 7 q I 2 9 m 6 r - A & f b c l i d = I w A R 2 W I M -
l6g-V1Zp07-2XScwwZcoVnJ6RCNCdt-Hz3NeKBXrS_
ATESySvSmM8

Mielőtt interjúkat készítettem volna az eddigi győztesekkel, 
a zsűri tagjaival és a díj létrehívójával - fontos bejelentés 
történt egy új kezdeményezésről, amely a tehetséggondozó/ 
segítői munka elismeréséhez kapcsolódott. Az intézményünk 
e tanévtől egy új díjat alapított a PRO JUVENTUTE - az 
Ifjúságért díjat, azoknak, akik kiemelkedően járultak hozzá 
az iskolai tehetséggondozói/segítői munkához. Az elismerést 
kaphatja e tanévtől magánszemély, vagy vállalkozás.2019. 
június 19.-én a Kossuth Iskola tanévzáró ünnepségén adták át 
az első ilyen díjat. A PRO JUVENTUTE díjat 2019-ben Veres 
Kálmán szobrászművész vehette át. 

A  szerző:
a zsűri elnöke,

Tehetségsegítő munkaközösség vezető,
Tehetségpont kapcsolattartó.

Sarka Ferenc
Beírt szöveg

Sarka Ferenc
Beírt szöveg
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A Magyar Tehetséggondozó Társaság 30 éves működésének 
kiemelkedő eseményei 

Sarka Ferenc
„A tehetség legnagyobb ter-
mészeti kincsünk, becsüljük 
meg!”  

Czeizel Endre 
 

1. Az „Ősidőkről”. 
Az 1972 – 1987 
közötti hazai tehet-
séggondozás és az 
MTT megalakulá-
sának előzménye-
iből kiemelendő 
Herskovits Mária 
(az MTT későbbi 
titkára majd alelnö-

ke) munkássága. 1972.-ben védi meg a 
témában a doktori értekezését „Igény-
szint és teljesítmény” címmel. 

Ezt követő években sokszor halhatták 
Őt a tehetséggondozás iránt érdeklődő 
szakemberek, hiszen ahogyan Ő fogal-
maz „…az agyamat kezdte égetni a te-
hetség kérdése”. 1983.-ban jelent meg 
„A tehetség specifikus jegyei” című 
írása, majd 1984.-ben tagja lett annak 
az MTA-ban megalakult munkacso-
portnak amely Ransburg Jenő vezeté-
sével kapott megbízást egy „Javaslat 
kidolgozása az iskolai tehetséggondo-
zás hazai modelljére” feladattal. 1987.-
ben megalakul az ECHA Hungary 
és 1988-ban kerül sor az ECHA első 
zürichi konferenciájára. A 30 évvel 
ezelőtti 1989-es év eseménydús a ma-
gyar tehetséggondozás történetében. 
Elindulnak OTKA támogatással az 
első hazai tehetségkutatások és meg-
alakul Szegeden a G-2000 Tudomá-
nyos és Tehetséggondozó Alapítvány 
(1989 május 13.) támogatásával a Ma-
gyar Tehetséggondozó Társaság. Ezzel 
Martinkó(1999) szerint „elkezdődött a 
magyar tehetségmozgalom XX. szá-
zadi történetének ötödik szakasza. Az 
MTT civil szervezetként alakult, s ez 
a magyar tehetségmozgalom történe-
tében egyedülálló megoldás.”Az hogy 
egy társadalmi szervezet áll a  tehet-
séggondozás ügye élén, sajátos műkö-
dést és megoldásokat eredményezett 
az elmúlt évtizedek során. A társaság 
élete 94 alapító taggal és egy „kétsze-
mélyes vezetéssel” kezdődött. (Elnök: 
Geffert Éva titkár Herskovits Mária) A 
társaság a szegedi központból egy év-
vel később került Budapestre az MTA 
Pszichológiai Intézetébe.  
2. Az első lépések legfontosabb fel-
adatai közzé tartozott a nagyléptékű 
tagtoborzás, a szponzorkeresés, a tár-

saság népszerűsítése, a szakosztályok 
szervezése a tagozatok és a szekciók 
létrehozása, de megkezdték a szak-
emberek a társaság szakmai program-
jának kidolgozását is. Az eredmények 
igen biztatóak voltak, hiszen egy év 
alatt a taglétszám 281 fő lett. Csatla-
kozott még 21 jogi személy, 8 megyei 
pedagógiai intézet 11 főiskola és köz-
oktatási intézmény és 14 pártroló tag 
is jelezte segítőszándékát. Területi elv 
szerint jöttek létre a tagozatok (Csong-
rád megyei; Szabolcs –Szatmár me-
gyei, Kelet-magyarországi és a Győri) 
és alakultak meg a szekciók (Kémia 
és környezetvédelmi, Felsőoktatási, 
Gyermek és ifjúságvédelmi, Vizuális 
tehetség felismerése, OM). Herskovits 
Mária így emlékezett az alakulásra: 
„Alakulását sok-sok apró, egymástól 
részben független, részben összefüggő 
lépés előzte meg. Az események jó-
részt nincsenek dokumentálva, azokat 
néhányunk emlékezete – kinek-kinek 
a saját szemszögéből –őrzi. Ami most 
következik, az én emlékezetemben 
tükröződik: eljátszhatunk a véletlenek 
és a céltudatos lépések összjátékával, 
egyben köszönetet mondva a szerep-
lőknek, akik akkor aligha sejtették a 
hosszú folyamat mai eredményét. A 
társaság abból a célból jött létre, hogy 
összefogja mindazon erőket –pedagó-
gusokat, pszichológusokat, művésze-
ket, tudósokat, egyéb szakembereket, 
szülőket stb. – akik tudásukkal, mun-
kájukkal vagy anyagi áldozatvállalá-
sukkal a hazai tehetséggondozást kí-
vánják segíteni. Közreműködik a 
tehetséggondozás elméleti és mód-
szertani kérdéseinek megfogalma-
zásában és megjelenítésében, azok 
rendszerbe foglalásában.” Az alapítók 
két fő célt határoztak meg, amely ma 
is aktuális: (a) összefogja, szervezze, 
koordinálja mindazon intézmények 
(iskolák, felsőoktatási egységek, pe-
dagógiai intézetek, civil szerveződésű 
gyermek-és felnőtt szervezetek, ala-
pítványok) működését, amelyek fon-
tos feladatuknak tekintik a tehetséges 
gyermekek megfelelő nevelését, kép-
zését, az ehhez szükséges feltételek 
megteremtését; (b) konkrét szakmai, 
szakértői segítséget nyújtson azoknak 
a partnereiknek, a hozzá fordulóknak, 
akik mindennapi munkájukban a te-
hetségnevelés gyakorlati megvalósí-
tásán fáradoznak. A Tehetség szaklap 
az alábbiakban szólt a kezdetekről. 
„Húsz évvel ezelőtt,a rendszerváltást 

megelőző évben, Szegeden alakult 
meg a hazai tehetséggondozás háború 
utáni időszakának első, és a tehetségek 
segítésében mindez ideig meghatározó 
civilszerveződése, a Magyar Tehetség-
gondozó Társaság. A lendületet vett 
korabeli közéletben négy szervezet 
mellett 94 szakember határozta el a 
szép egyetemi városban, hogy hosz-
szú búvópatakélet után - ahogyan az 
1945 előtti tehetségmentő mozgalom 
egyik vezetője és a későbbi évek te-
hetségügyének meghatározó szemé-
lyisége Dr. Harsányi István mondotta 
- ismét megkezdődjön a tehetségígé-
retek szervezett felkutatása, segítése, 
tervszerű fejlesztése. –Czeizel Endre 
találószavaival élve „egyetlen nemzeti 
kincsünk, a tehetség, végre elnyerje 
méltó helyét a társadalomban.”

(Martinkó 1999) 

3.  Jubileumi konferenciákra öté-
venként került sor.  
Az első öt éves konferencia „Fél év-
tizede a tehetségekért” címmel 1994.- 
ben Budapesten került megszervezésre 
a Géniusz Tehetséggondozó Iskolában. 
Az öt éves MTT-t meleg barátsággal 
köszöntötte Göncz Árpád köztársasági 
elnök.  
A 10 éves jubileumi év egyik legna-
gyobb eseménye az MTT Kelet-ma-
gyarországi Tagozata, valamint a 
Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Pedagógiai - Pszichológiai Tanszé-
ke közös rendezésében Mátészalkán 
megrendezett „Európai perspektívák 
a tehetségnevelésben” című nemzet-
közi konferencia volt
 
Az oktatási minisz-
ter Pokorni  Zoltán 
a TEHETSÉG 1999. 
évi 1.  számában 
„Arccal a  tehet-
séggondozás felé” 
címmel  adott inter-
jújában fontosnak tartotta  a tehetség-
gondozást és a minőségi  oktatást. 
 

A 15 éves jubileum 
keretében 2004.-
ben került megren-
dezésre a Miskolci 
Egyetemen a „Te-
hetségmentés-tehet-
séggondozás”nem-
zetközi konferencia. 

A konferenciát Dr. Magyar Bálint ok-
tatási miniszter nyitotta meg. 
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Titkó István 
2011 áprilisában hunytel a Kossuth Lajos Tudományegyetem gyakor-
ló Gimnáziumának matematika-fizika szakos igazgatója. Az oktatói 
és vezetői munka mellett szerepet vállalt a felsőoktatásban, foglalko-

zott a tanárjelöltekkel. Tagja volt az MTT elnökségének. Közéleti tevékenysége 
sokrétűvolt: a Magyar UNESCO Bizottság Nevelési Albizottsága, a Gimnáziu-
mok Országos Szövetsége. Gyakorlóiskolák Országos Szövetsége. Debrecen Vá-
ros Közoktatásáért és Apáczai Csere János-díjjal kitüntetett pedagógus.

 
 
 
 
 
 
 

Itt láthatták a magyar szakemberek elő-
ször egyszerre hazánkban az amerikai 
Renzullit és holland Mönks professzoro-
kat, valamint előadást tartottak az MTT 
elnökei is. 

Czeizel Endre     Báthory Zoltán     Balogh László 
 
A 20 éves jubileumi konferencia  a 
„Kreativitás és az innováció” évében 
került megrendezésre. Az oktatási mi-
niszter Hiller István köszöntőjében így 
fogalmazott: 

„A tehetségek segítése közös nemzeti 
ügyünk” 
 Erre az évfordulóra alapítottuk a Tehet-
ségekért arany kitűző kitüntetést, melyet 
azóta is évente ad át a kiemelkedő tehet-
séggondozó munkát végzőknek a társa-
ság elnöksége. 
A 25 éves Jubileumi konferenciára 
Debrecenben került sor „Debreceni te-
hetségműhely” címmel, mely elsősorban 
a személyes emlékekről szólt – a volt 
elnökök és alapítók visszaemlékezései – 
és a tíz szekció tartotta szakmai ülését, 
beszámolóját.  
A 30 éves évfordulóra ez évben az álta-
lános iskolai tanárképzés fellegvárában 
Egerben került sor. A konferencia tekint-
hető egy „visszatekintésnek”, hiszen szó 
esett az MTT eddigi tevékenységéről, a 
tehetségsegítés lehetőségeiről a közne-
velésben, áttekintést kaptunk a szekciók 
munkájáról és a társaság 30 éves műkö-
désének kiemelkedő eseményeiről. 

4. Kommunikációs csatornáink három 
nagy területen adnak tájékoztatást a tár-
saság életéről, munkájáról.  

Szakfolyóiratunkat a TEHETSÉG - t 
1992 decemberében alapítottuk és azóta 
áll a magyar tehetséggondozás szolgála-
tában.  A honlapunk pedig 2004-től ren-
geteg információval, szakanyagokkal 
segíti a tehetség iránt elkötelezettek és 
érdeklődők munkáját.  

5. Az MTT szakmai segítségével, tá-
mogatásával valósultak/nak meg az 
ECHA konferenciák. Ez a Debreceni 
Egyetemem ECHA diplomát szerzett 
tehetségfejlesztő szakértők és az MTT 
tagjainak közös szakmai tanácskozása.
6. Az MTT támogatásával több olyan 
kötet jelent, meg amelyeknek szerzői 
vagy szerkesztői az MTT tagjai voltak: 

• Harsányi István: Tehetségvédelem 
1994. 

• Polonkai Mária –Herskovits Má-
ria (szerk.) Tehetség és társadalom 
(1996)

• Martinkó József: (1999) A Magyar 
Tehetséggondozó Társaság története 

• Almanach 2002. 
• Páskuné Dr. Kiss Judit: A tehetség-

gondozó szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférés pedagógiai és szociológiai 
tényezői (Kutatási beszámoló 2014.)

• Tehetség bibliográfia (1985 – 2013) 
• Almanach 2014 

7. A Magyar Tehetséggondozó Társaság 
Elnöksége 2017. március 1-i elnökségi 
ülésén hozott határozatával alapította 
meg a fiatalok tehetséggondozása érde-
kében végzett kiemelkedő tevékenység 
elismerése céljából „A Magyar Tehet-
séggondozó Társaság Elismerő Okle-
vele” kitüntetést. E kitüntetés egy adott 
szervezetnek (intézmény; civil szerve-
zet, gazdasági társaság stb.) a tehetség-
gondozás terén végzett sikeres munkája 
elismeréseként ítélhető oda. 

8. Az MTT meghatározó személyiségei voltak:
A sárospataki tehetségvédő- Harsányi István (1908-
2002) a történelem viharában. 2008. Születésének 100 
éves évfordulóján emlékeztünk meg munkásságáról a 
Magyar Kultúra Házában.

Báthory Zoltán 
2011. decemberében hunyt el 81 éves korában. Az MTA tagja, a Ma-
gyar Tehetséggondozó Társaság, és az Oktatásért Közalapítvány ku-
ratóriumának volt elnöke, a neveléstudomány doktora, a Szegedi a 

Miskolci és a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Nagy tudású, sikeres tehetség-
gondozó szakembert, vezetőt, felejthetetlen oktatót, tanárt a magyar oktatás meg-
újításán fáradozó oktatáspolitikust veszítettünk el.

Czeizel Endre 
2015.-ben hunyt el 81éves korában. Orvos genetikus a társaság örökös 
tiszteletbeli elnöke. Több tehetségtémájú szakkönyv szerzője, a Deb-
receni Egyetem tanára. Évtizedeken át kereste a választ arra a kérdés-

re, hogy mi a tehetség és a talentum, illetve ki a tehetséges és talentumos ember.

Nagy Kálmán 
2016.-ban 76 éves korábanhunyt el a Kelet-magyarországi tagozat 
vezetője,a Törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános 
Iskola igazgatója. Meghatározó személyisége volt amagyarországi 

általános iskolaitehetséggondozás korszerű pszichológiai, pedagógiai alapokon 
történő továbbfejlesztésének.

A szerző:
a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke

A legnagyobb tanári művészet, 
ha az alkotás és a felismerés 
örömét ébresztjük.

Albert Einstein (1879-1955) 
Nobel-díjas elméleti fizikus.
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A szekcióvezetői előadások összefoglalói
–  Dél-dunántúli Szekció –

Turi Katalin
A szekció a rendelkezésre állóidőben 
az alábbi előadások hallgathatta meg, 
és reflektálhatott az elhangzottakra.
 
1. A jövő pedagógusai és a tehetség-
gondozás - a gyakorlóiskolák tapasz-
talatai a hallgatók tehetséggondozó 
ismereteiről - Betlehem Márta igazga-
tóhelyettes, vezetőtanár, PTE Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium.

2. Szakképzés és tehetséggondozás.
A Pécsi Szakképzési Centrum tehet-
séggondozó tevékenysége - Rittlinger 
Zoltán a Pécsi Szakképzési centrum 
főigazgatója.

3. A STEAM-élmény: közösségépítő, 
játékos tanulás az Élmény Műhely Te-
hetségkörrel- Szabó Ildikó pedagógus, 
vezető pedagógiai koordinátor.

Mindegyik előadás hallatlanul érdekes 
és fontos kérdéseket vetett fel, ugyan-
akkor élénk vitára, vagy inkább esz-
mecserére ösztönözte a hallgatóságot. 
Ezek alapján mindhárom téma eseté-
ben megfogalmaztunk néhány olyan 
gondolatot, melyet Társaságunk az 
érintett szereplők felé is közvetíthet sa-
ját lehetőségei szerint, saját csatornáin 
keresztül.

Az első előadás egy érdekes kutatásra 
épített. Felhasználva a MATEHETSZ 
2015-ben folytatott vizsgálatát1, vagy 
annak néhány elemét, arra volt kíván-
csi saját intézményében, hogy vajon a 
gyakorlatukat teljesítő leendő pedagó-
gus hallgatók mennyire tájékozottak a 
tehetség fogalmában, a tehetséggon-
dozás elemeinek értelmezésében, és 
ezen túlmenően kapnak-e és ha igen 
milyen felkészítést az intézményben 
alkalmazható módszerekről, egyáltalán 
hogyan viszonyulnak a tehetség kérdé-
séhez. Ezt a „mini-kutatás” kiegészítet-
te ugyanezen kérdésekről a gyakorló 
gimnázium tanulóinak véleményez-
tetése. Az előadó bemutatta, hogy a 
három körben történő vizsgálódásnak 
melyek voltak a megegyező és melyek 
az eltérő elemei. 

A felmérés legfőbb tanulsága, hogy az 
egyetemisták legtöbbjének nincs isme-
rete a tehetségről, a tehetséggondozás 
elméletéről és módszertanáról, amit 
nagyon hiányolnak. A tehetséget az 

OTDK-val azonosítják, ahogy a gim-
nazisták az OKTV-vel. Kiemelendő 
és elgondolkodtató, hogy a középisko-
lások körében a tehetség a hírnévvel, 
a maximalizmussal, a folyton toppon 
levéssel, a lemondások sokaságával is 
egyenlő. Érthetően nem általánosítha-
tó, de mindenképpen megfontolásra 
méltó következtetések ezek. 

A hallgatóság számos fontos elemmel 
egészítette ki a hallottakat. 

Fontosnak vélték, hogy a tehetséggon-
dozó szakembereket is bevonva - fel-
használva a pedagógusképzés átalakí-
tásának éppen jelenleg tartó folyamatát 
– átfogó koncepció alapján történjen a 
leendő pedagógusok felkészítése a te-
hetséggondozó feladatok ellátására is. 
Elengedhetetlennek látja ezt a szekció 
már az alapképzések diszciplináris sza-
kaszában, a pedagógiai-pszichológiai 
tárgyak keretében és a tanítási gyakor-
latok során. E felkészítésben nélkülöz-
hetetlen az egységes szemlélet, a foko-
zatosság és a gyakorlatok szerepe. 

A második előadás a szakképzés foly-
ton változó és színes világába vezette 
be a szekció hallgatóságát. A Pécsi 
Szakképzési Centrum tevékenységé-
nek bemutatásán keresztül kaphattak a 
jelenlévők átfogó képet a tehetséggon-
dozás lehetőségeiről, de nehézségeiről 
is. Tisztázásra került, hogy a szakkép-
zésben mit is hívhatunk tehetségnek, 
beszélt a motiváció sajátos kérdésköré-
ről, a közismereti képzés és a szakkép-
zés eltérő igényeiről, nem hallgatva el 
a problémákat sem: a pedagógusok és 
legfőképpen a tanulók túlterheltségét, 
a bejáró tanulók magas arányát, amely 
a tanórán kívüli lehetőségek körét je-
lentősen szűkíti, a HH és HHH tanulók 
magas számát. Élt az előadó természe-
tesen azon lehetőségek bemutatásával 
is, amelyek a motivált, kiemelkedő 
képességű tanulók szakmán belüli fej-
lesztésének adhatnak irányt. A helyi, az 
országos és az európai megmérettetési 
fórumok azonban nem lehetnek egye-
düli letéteményesei a szakképzés tehet-
séggondozásának. 

A jelenleg folyó átalakítási folyamato-
kat is érintve (szakképzés 4.0.) remé-
nyét fejezte ki a szekció, hogy a szerke-
zeti átalakítás, a tartalmi beavatkozás 

mellett olyan lehetőségeket is kapnak a 
szakképzésben dolgozó pedagógusok, 
amelyekkel hatékonyabban, nem pusz-
tán a versenyekre való felkészítésben 
tudják segíteni tanítványaikat. 

A harmadik előadás egy hallatlanul 
eredményes, számos esetben már bi-
zonyítottan jól működő program te-
hetséggondozásra fókuszáló elemeit 
mutatta be. Az Élményműhely moz-
galom ma már bátran állíthatjuk, hogy 
nemzetközi szintű hálózattal rendelke-
zik2. 2008-ban indult útjára matemati-
kusok, művészek, kézművesek, játék-
készítők, tanárok, szülők és gyerekek 
összefogásával. Nemzetközi szinten is 
az elsők között vágtak bele a STEAM3 

(Science, Technology, Engineering, 
Arts&Mathematics) területek integrált 
oktatási és tanulási módszereinek fel-
térképezésébe és továbbfejlesztésébe. 
Az évek során egyszerre sikerült egy 
nyitott közösséget, tanárokat, kutatókat 
és művészeket összekapcsoló szakmai 
hálózatot és egy több száz szakembert 
mozgósítani képes művészeti-tudo-
mányos kreatív ügynökséget megala-
pozniuk. Az előadás azokat az elemeit 
emelte ki tevékenységüknek, amelyeka 
STEAM területeinek és az élménymű-
hely sajátos módszereinek egymásra 
találását jelentik. A program tehetség-
gondozásban betöltött szerepe nem 
kétséges, ezt az előadásban bemutatott 
példák rendkívül meggyőzően bizonyí-
tották. 

A szekció résztvevői az előadás mellett 
megismerkedhettek a gyakorlatban is 
alkalmazható eszközökkel, fejlesztő, 
kreativitásra épülő „játékokkal”. Egy-
behangzó konklúzióként fogalmazó-
dott meg, hogy a műhely tapasztala-
tainak, tevékenységének helye van a 
tehetséggondozásban.  

Összefoglalva, három rendkívül érde-
kes, aktuális téma kiváló bemutatását 
látták, hallották a résztvevők. Mindhá-
rom témát aktív reflexiók követték, így 
mindegyik hozzájárult ahhoz, hogy ér-
tékes munícióval távozzanak a szekció 
tehetséggondozó szakemberei.

A szerző
az MTT alelnöke és a Dél-Dunántúli 

szekció vezetője.

1MATEHETSZ A tehetség a magyar társadalomban – reprezentatív felmérés http://tehetseg.hu/aktualis/tehetseg-magyar-tarsadalomban (letöltés: 
2019. 10. 19.)
2A mozgalomról részletesebben: http://www.elmenymuhely.hu/
3https://educationcloset.com/steam/what-is-steam/
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–  Kelet-magyarországi Szekció –
Dr. habil Dávid Imre PhD és Császár István

A Magyar Tehetséggondozó Társa-
ság Kelet-magyarországi szekciója a 
szekciók közül a legkorábban jött létre. 
Hosszú éveken át vezetője Nagy Kál-
mán igazgató úr volt, aki az egyik előző 
konferencián így szólt: „iskolarendsze-
rünkben 1985 körül nyílt lehetőség a 
tehetséggondozó programok kimunká-
lására. Ekkor meglehetősen kevés volt 
a magyar nyelvű szakirodalom, ami 
a gyakorlati munkához segítséget tu-
dott volna adni Kelet-magyarországon 
1987-ben indultak el a tehetséggondo-
zó kezdeményezések, az akkori Debre-
ceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének 
vezetője dr. Balogh László közremű-
ködésével.” Az ekkor indult munka 
kiteljesedése a következő években a 
Kelet-magyarországi iskolák tehet-
séggondozó munkájának megindulása 
lett. Ezek az intézmények a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság Kelet-ma-
gyarországi szekciójában működ-
nek együtt azóta is. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy ezek a „programkezdő 
intézmények, a Magyar Tehetséggon-

dozó Társaság minden jeles évfor-
dulóján részt vesznek, beszámolnak 
eredményeikről. Hozzájuk kötődnek 
az ECHA műhelyek létrehozása, a mű-
helymunkák rendszeres megszervezése 
a régió egy-egy intézményében. Ennek 
a konferenciának a második napján a 
Kelet-magyarországi szekció tíz in-
tézménye mutatta be az elmúlt öt év 
innovációját, a tehetséggondozás terén 
elért eredményeit. Nyilván változtak 
a körülmények, a környezet, az eltelt 
időszakban, hiszen több helyen más 
lett az intézményfenntartója, változtak 
az intézményekkel, az iskolát végzettel 
szemben támasztott követelmények. A 
tehetséggondozás is változott abban a 
tekintetben, hogy új eljárások, megkö-
zelítések kerületek a köztudatba, annak 
következtében, hogy az intézmények 
szívesen mutatták be jó gyakorlataikat, 
s a kutatások eredményei is napvilágot 
láthattak a kiadványokban. Ennek fő 
gondozója a MATEHETSZ kiadói te-
vékenysége, de egyre többek számára 
nyílt lehetőség saját jó gyakorlata, vagy 
kísérleti eredményének bemutatására. 

Ez így történt a Kelet- magyarorszá-
gi szekcióban működő intézmények 
esetében is, hiszen a tehetséggondozó 
program elemei az iskolai élet minden 
területén megjelennek, az ismeretszer-
zéstől a pályaorientációig, (gondolva a 
speciális pályákra) Ezt a szerteágazó 
tudatosan tervezett munkát mutatták be 
az intézmények, megjelenítve bennük 
egyéni sajátosságaikat, valamint külö-
nös figyelmet fordítva az egyéni tehet-
séggondozásra. Minden beszámolóban 
nagy hangsúlyt kapott és az eredmé-
nyek feltételeként jelent meg a vezetői 
és a pedagógusi, iskolai munkatársi 
elköteleződés, amely a szülők számá-
ra is figyelemfelhívó, együttműködés-
re késztető. Összességében minden 
intézmény tevékenységrendszerében 
érezhető volt a tehetséggondozás és a 
tehetséges tanulók fejlesztése iránti el-
köteleződés, mindenütt vannak jelek a 
nagyobb merítés elvének alkalmazásá-
ra, a pedagógusok ismereteinek bőví-
tésére, új gyakorlatok elsajátítására és 
azok alkalmazására.

–  Lions Clubok Szekció –
Demarcsek Zsuzsa

A szekcióban résztvevők nagyon nagy 
eredménynek és sikernek könyvelték 
el, hogy a Magyar Tehetséggondozó 
Társaság teret és lehetőséget biztosított 
a Lions szekció létrehozására, valamint 
hogy a Lions Clubok Magyarországi 
Szövetsége és a Magyar Tehetséggon-
dozó Társaság együttműködése a követ-
kező új kormányzó, Boronkay Gusztáv 
által is megerősítést nyert. A két szer-
vezet közötti szoros kapcsolat épült ki, 
Dr. Balogh László elnök úr részt vett a 
Lions Clubok Magyarországi Szövetsé-
gének konvencióján, Nyíregyházán. A 
Magyar Tehetséggondozó Társaság ré-
széről a programfelelős Dr. Turi Kata-
lin, a Lions Clubok részéről Demarcsek 
Zsuzsa voltak. Mindketten feladatuk-
nak tekintették, hogy minél szélesebb 
körben váljon ismertté az együttmű-
ködés és épüljön, gazdagodjon a há-
lózati kapcsolatrendszer. Ennek érde-
kében a 29. Országos Konferencián, 
Budapesten, majd a Kelet-Magyaror-
szági ECHA konferencián, Szerencsen 
mindketten ismertették a közös célokat, 
kapcsolódási pontokat. Az együttmű-
ködés lehetőségeit kerestük a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság elnökségi 
ülésén is. Ennek a tanácskozásnak ered-

ményeként a MATEHETSZ- Műhely 
beszélgetésein, Miskolcon és Debre-
cenben mutathattuk be a programunkat. 
A szekciók közül elsőként a Kémia és 
környezetvédelmi szekcióval sikerült 
konkrét tevékenységet is megvalósíta-
ni, a Curie Kémia verseny programjai 
között (Béres Gyógyszergyár, Szolnok) 
került sor a Terne Cserhaja Zenekar be-
mutatkozására is. Az összefogás ered-
ményeként nagyobb figyelmet kaptak 
a többszörösen különleges tehetségek, 
valamint a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók. A helyi szervezésű, 
széles körű együttműködéseken alapu-
ló programok valósultak meg Pécsen, 
Székesfehérváron, Nyírbátorban. Or-
szágos hatókörű tehetségrendezvényt 
valósítottak meg a VAGYOK!- Feszti-
válon, Székesfehérváron. Valamint ki-
magasló eredményként könyvelhetjük 
el, hogy a Tri-Jumelage elnevezésű 
német, francia. magyar résztvevőkből 
álló rendezvényen nemzetközi színteret 
kapott a sérült fiatal tehetségek bemuta-
tása.  A Lions szekcióban két fontos té-
makör megtárgyalására vállalkoztunk. 
Fókuszban a többszörösen különleges 
tehetségek4 azonosítása, bemutatása 
és fejlesztése, valamint a Mindannyi-

an mások vagyunk! - Tehetségnap és 
konferencia jó gyakorlatának átadása 
állt. Foglalkoztunk a hálózatépítéssel, 
a kapcsolatok fontosságával, beszélget-
tünk a nagy hálózatok találkozásáról és 
az abban rejlő lehetőségekről. Előadást 
tartott Demarcsek Zsuzsa a Vásárhelyi 
Tehetségpont vezetője, Lions -felelős és 
a nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános 
Iskola tanára Talárovich Tibor Zsoltné 
és segítője Vitányiné Nováki Szilvia. 
Színes prezentáció segítségével képet 
kaptunk a Bárczi Gusztáv Általános 
Iskola tehetséggondozó tevékenységé-
ről, az elhivatott pedagógusok munká-
járól, annak eredményeiről és felemelő 
pillanatairól, a közös programok és az 
összefogás jelentőségéről, a társadalmi 
érzékenyítés fontosságáról. Ezért na-
gyon fontos és sajátos színtere a több-
szörösen különleges fiatalok együtt 
nevelésének és bemutatásának a Mind-
annyian mások vagyunk! – Tehetség-
nap, amely jó gyakorlatként már több 
fórumon is követőkre talált. A program 
kiegészült tehetség konferenciával is, 
amelyen a LIONS Clubok elnökei és a 
tehetséggondozás szakemberei tárgyal-
ták meg a közös munka lehetőségeit. A 
szekción résztvevők fontosnak tartották 

4A tehetség sajátos attitűd és személyiség, így önmagában is különlegesség és kisebbségi helyzet. Ehhez járulhat hozzá a különböző hátterű egyéb 
különlegesség, mint szociokulturális helyzet, etnikai-nemzetiségi helyzet, neurológiai eltérések, viselkedési és érzelmi sajátosságok érzékszer-
vi-mozgásos eltérések” (Gyarmathy Éva) 



Tehetség  22  2019/3-4. szám

a folytatást, a következő konferencia 
megszervezését. Hangsúlyozták továb-
bá a sokszínűség fontosságát, a külön-
böző hatások és élmények jelentőségét, 
mert: „A művészetek, a mozgás, a zene 
a képek és érzelmek kiváló kiindulás a 
gondolkodás fejlődéséhez, a neuroló-
giai harmonizációhoz és a személyiség 
megerősödéséhez” (Dr. Gyartmathy 
Éva) A Mindannyian mások vagyunk! 
– Tehetségnap célja a művészeti tevé-
kenységeken keresztül, indirekt módon 
befolyásolni a résztvevők befogadó, 
együttműködő, mások elfogadására irá-
nyuló attitűdjét, szemléletmód-változás 
elérése az előítéletekkel, félelmekkel, 
tartózkodással és a sajnálattal szem-
ben, valamint annak tudatosítása, hogy 
a fogyatékosság nem jelenti egyben az 
alkalmatlanságot, sőt hihetetlen teljesít-
mények forrása is lehet. „Olyan képek, 
olyan színek, olyan szavak születnek, 
olyan tudás válik közkinccsé, ami talán 
örökre is elveszne, ha a tehetségbányá-
szok nem segítenék felszínre a fogyaté-
kos emberek mélyén rejtőző kincseket 
és bölcsességet.” (Dr. Gruiz Katalin) A 
tehetségnapon a hangsúlyt a közös cse-
lekvésre, a közösen átélt élményekre 
helyeztük, valamint arra, hogy minden 
résztvevő bemutathassa képességeit és 
a teljesítménye kivívja a kortársak elis-
merését is. Célunk, olyan környezet lét-
rehozása, ahol az önelfogadás és mások 
elfogadása természetes módon spontán 

valósul meg. A program az együttne-
velés kínálatának bővítését, az eddig 
láthatatlan tehetségek láthatóvá tételét 
és a személyiség integrálásának támo-
gatását szolgálja. Rozman Béla Bonis 
Bona díjas mesterpedagógus személyes 
tapasztalatait osztotta meg a látó és nem 
látó fiatalok képzőművészeti tevekény-
ségéről. Dr. Chrabák László a nemzet-
közi színtér lehetőségeiről és a Magyar 
Tehetséggondozó Társasággal történő 
további együttműködés fontosságáról 
beszélt. Demarcsek Dániel fiatal nép-
tánc-pedagógus személyes élményét, 
pedagógiai és szakmai feladatát me-
sélte el arról, hogy műlábbal élő gyer-
mek jár a néptánccsoportjába. Felhívta 
arra a figyelmet, hogy a csoport tagjai 
megszokták a helyzetet és segítő módon 
természetesen viszonyulnak a sérült 
gyermekhez, aki fellép a többiekkel, 
így nem marad ki a közös élményekből 
sem. A szekció tagjai bíznak az együtt-
működés sikerében, és szívből gratulál-
tak a konferencián bemutatkozó gyere-
kek színvonalas előadásaihoz. 

A szekció végén javaslatok fogalmaz-
tunk meg a jövőre vonatkozóan:

• fiatal tehetséggondozók szekció-
jának megalakítása, új fiatal tagok 
toborzása, a 25-30 éves korosztály 
megszólítása

• tehetségek keresése a társadalmi 
érzékenyítés, felelősségvállalás és 
környezeti fenntarthatóság megva-
lósítása érdekében, bevonni őket az 
MTT munkájába

• minden országos szakmai konferen-
cián mutatkozhasson be legalább 
egy sérült tehetség (művészeti pro-
dukció, vagy rövid prezentáció for-
májában), vagy roma fiatal.

• legyen ez elv a helyi tehetség ren-
dezvényeken is,

• az országos konferencián a szekciók 
inkább rövidebben, de egymás előtt 
mutassák be programjukat, mert így 
lehetne egymástól tanulni, tapaszta-
latokat, ötleteket meríteni, kapcsola-
tokat építeni

–  Nyugat-dunántúli Szekció  –
Mentler Mariann 

A Nyugat- dunántúli Szekció ülésén 
megjelentek Győr-Moson Sopron 
megye, Borsod- Abaúj- Zemplén me-
gye, Nógrád megye, Pest megye, Jász 
-Nagykun-Szolnok megye, Heves 
megye tehetséggondozói.  Különféle 
intézményeket képviseltek: egyházi 
tehetségközpont, gimnázium, egyete-
mi gyakorlóiskola, pedagógiai szak-
szolgálat. Volt közöttük pedagógus, 
fejlesztő pedagógus, pszichológus, tu-
tor, intézményvezető. A 13 fős csoport 
érdeklődő és aktív volt. 

A témák az tehetséggondozás aktuális 
kérdései voltak: 
Mentler Mariann szekció vezető és 
MATEHETSZ tutor előadása: A tutor 
szerepe a köznevelés tehetséggondozó 
gyakorlatában. A magyarországi tu-
torhálózat kiépítése a 12 -18 éves te-
hetségígéretek segítésére új. 2017-ben 
a MATEHETSZ szervezésében a „Te-
hetségek Magyarországa” uniós pro-
jekt keretén belül indult el és ma már 
országos hálózattá vált. Az előadó be-
szélt a tutor, mint elkötelezett tehetség-
segítő munkájáról. A tutor a tutoráltat 
segíti, támogatja, irányítja, tanáccsal 

látja el. Egyénileg fejleszti és kiscso-
portban dolgozik a tehetségígéretekkel. 
Bemutatta a tutorálást a pedagógiai 
gyakorlatban. Hogyan történik a kap-
csolatteremtés a tutorálttal.  Mennyire 
fontos a tutorált családjával és isko-
lájával a folyamatos kapcsolattartás. 
Szólt az egyéni fejlesztési tervről, a 
tutor által használt tehetségazonosító 
módszerekről, mérőeszközökről,a cso-
portos foglalkozások témáiról. Példák-
kal, jó gyakorlatok bemutatásával tette 
szemléletessé előadását.

Hujber Julianna a Széchenyi István 
Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Ál-
talános Iskola mesterpedagógusa előa-
dása Tehetséggondozási kapcsolódási 
pontok a felső- és a közoktatásban. 
A gyakorlóiskola „Akkreditált kiváló 
tehetségpont”. Az előadó bemutatta 
tehetséggondozó iskolai programja-
ikat, melyek kapcsolódnak a győri 
Széchenyi István Egyetem tehetség-
fejlesztő tevékenységéhez (egyetemi 
laborok használata, előadásokon és 
rendezvényeken részvételi lehetőség, 
Mobilis természettudományos kísérle-
tező programjai…) Részesei az egye-
tem tehetséggondozó hallgatói képzési 

gyakorlatának. Szoros az együttműkö-
dés az egyetem Tehetséggondozó Ta-
nácsával.

Kozma Szabolcs a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Pannonhalmi Tagintézményének ve-
zetőjének előadása: Tehetséggondo-
zás a pedagógiai szakszolgálatban 
2013. szeptember 01-től a kiemelten 
tehetséges gyermekek, tanulók gon-
dozása szakfeladattal új lehetőségek 
nyíltak a pedagógiai szakszolgálati 
intézményekben. A pedagógiai szak-
szolgálatokhoz döntő többségében „a 
probléma oldaláról” érkeznek a gyer-
mekek, szülők, pedagógusok. Így kü-
lönösen fontos, hogy az esetlegesen 
fennálló probléma mellett az erős ol-
dalra is fény derüljön. Sokszor előfor-
dult, hogy a probléma mellett/mögött 
igazi tehetségígéret húzódott meg. Ké-
pességmérést végeznek intézményük-
ben „direkt” módon is, intelligencia 
vizsgálatokkal, kreativitást mérő vizs-
gálatokkal és még számos tehetség-
fejlesztő szakemberük által használt 
szűrésekkel.  Önismereti csoportokat 
is indítanak, rendelkeznek művészeti 
terápiás, illetve a logikai képességek-
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re támaszkodó (táblajáték módszer) 
fejlesztő csoportokkal is. A komplex 
fejlesztést mindig meghatározott cé-
lok, fejlesztési tervek alapján végzik. A 
team munka garantált, hiszen a tehet-
ség azonosításában és gondozásában 
több kolléga összehangolt munkájára 
van szükség.

Hujber Anna Lili a Győr- Moson- 
Sopron- Megyei Szakszolgálat Győri 
tagintézménye pszichológusának előa-
dása: A tehetség felismerésének és 
azonosításának pedagógiai módsze-
rei. Az előadó beszélt a pedagógusok 
nehézségeiről a tehetségek felismerése 
során. Ismertette az iskolai tehetség 
keresés fázisait, a rendszer jellegű te-

hetség azonosítást. Bemutatott több, a 
pedagógusok által is használható tehet-
ség felismerő mérőeszközt.
Az előadások után kialakult beszél-
getésben felmerülő kérdések legin-

kább a pedagógiai szakszolgálatok 
tehetséghálózaton belüli szerepéről, a 
Tehetségpontok hálózatában elfoglalt 
helyükről, feladataikról, a szükséges 
erőforrások biztosításáról szóltak.

–  Óvodai Szekció  –
Szilágyi Ildikó  

A MTT 30 éves Jubileumi Konferen-
ciáján szekciónk is bemutatkozott. 
Ezt egy hosszabb szervezési folyamat 
előzte meg. Ennek eredményeképpen 
három óvoda kapott lehetőséget in-
tézményükben folyó tehetséggondo-
zó munkájuk bemutatására, valamint 
röviden ismertetésre került az óvodai 
szekció eddigi tevékenysége. Sajnos a 
negyedik óvoda nem tudta elfogadni 
meghívásunkat ezen a napon, de re-
méljük, hogy egy másik alkalommal 
sikerül megmutatniuk magas színvo-
nalú tehetséggondozó programjukat. 
Az óvodák felkérésekor szempont 
volt az,- a kollégákkal egyeztetve- 
hogy bemutatkozhassanak nem régen 
működő, illetve már hosszabb ideje 
működő, valamint nagy tapasztala-
tokat magukénak mondható Tehet-
ségpont Intézmények egyaránt. Az 
óvodák jó gyakorlatainak prezentá-
ciói nyomon követhetők lesznek a 
MTT honlapján. Innen tájékozódhat-
nak azok az érdeklődők is, akik nem 
tudtak részt venni a konferencián, de 
elhivatottnak érzik magukat az óvo-
dai tehetséggondozás, tehetségsegítés 
iránt. Az előadók gyermekmunkákkal, 
fotókkal is készültek, valamint egy 
intézmény bocsátotta megtekintésre, 
a nevelő testületük által kidolgozott 
Tehetséggondozó Programjukat. A 
délelőtt kötetlen, interaktív keretek 
között, baráti hangulatban zajlott. Tíz 
fő tisztelte meg szekciónk munkáját, 
illetve 1 kolléganő betekintés szint-
jén vett részt programunkon. A szek-
cióülést követően összegzésként az 
fogalmazódott meg a jelenlévőkben, 
hogy nehézséget jelent az óvodáknak 
a műhelyek fenntartása, eredményes 
működtetése azoknál az intézmé-
nyeknél, ahol egyre több tehetség-
gondozó kolléga is nyugdíjba vonul. 
Több pályakezdő fiatalt kellene meg-

nyerni az óvodai tehetséggondozás 
ügyének, melynek megvalósulását a 
jelenleg aktívan dolgozó, elkötelezett 
tehetségműhely vezetők tudásátadá-
sa, lelkesedése biztosíthatja. Mindezt 
a képzések is segíthetik, melyeknek 
gyakoriságát, hozzáférhetőségét le-
hetne emelni. Mindezt úgy, hogy az 
előzőleg ebben a témában már pályá-
zatot nyert Tehetségpontok ismételten 
kapjanak lehetőséget a képzésekre. 
Ezt szolgálta a délelőtt folyamán a 
műhelyek bemutatkozása. Az ér-
deklődők megerősítést kaphattak az 
óvodai tehetséggondozás céljainak 
eléréséhez, feladatainak megvalósít-
hatóságához. Örömeiket, sikereiket 
abban látják, hogy az általuk felfe-
dezett, fejlesztett óvodások életútját 
nyomon kísérve, több beigazolódott 
tehetségígéret gyermekük váltotta 
valóra az általuk felfedezett tehet-
ség csírák kibontakoztatását. Ezek-
ről előadásaikban is beszámoltak. Az 
egyéni beszélgetések során felmerülő 
ötlet, kérés, hogy szerencsés lenne 
évente 1-2 alkalommal hasonló ta-
pasztalatcserét szervezni legalább re-
gionális szinten. Így lehetőség nyílna 
egymás munkájának, nehézségeinek, 

sikereinek megismerésére, közös 
gondolkodással a hatékony, még ered-
ményesebb óvodai tehetséggondozó 
lehetőségek kimunkálására. Ezek a 
kérések, kérdések körvonalazzák a 
következő évek feladatait, segítik az 
óvodai szekció elkövetkezendő prog-
ramjainak megtervezését. Ezúton is 
szeretném megköszönni az Óvodákat 
képviselő előadóknak Forgácsné Gor-
zsás Erzsébetnek (előadásának címe: 
A Görgey Utcai Óvoda Tehetség-
gondozó munkája), Pálinkásné Jurás 
Mariannának (előadásának címe: 
Gyöngyszem Tehetségpont bemutatá-
sa), és Kiss Attilánénak (előadásának 
címe: A Sípos Utcai Óvoda tehetség-
gondozó munkája), a felkészülést, a 
prezentációjuk bemutatását, tehetség-
gondozó munkájuk fotókkal, gyer-
mekmunkákkal történő színesítését. 
Köszönet az intézmények vezetőinek 
és az óvodában dolgozóknak, hogy 
lehetővé tették az előadóik részvéte-
lét, ezzel is segítve a szekció sikeres 
programját. Végül szeretném meg-
köszönni az Egri Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium munkatársának, Havasi 
Juditnak a szervezésben és a lebonyo-
lításban nyújtott segítségét.
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–  Tanítói Szekció –
Németné Dávid Irén

A Tanító szekció 10 éve alakult meg, 
azóta működik. Így került sor arra, 
hogy a Jubileumi Konferencián bemu-
tatkozzunk.  A vendéglátó iskola kép-
viselőjével együtt tizenketten vettünk 
részt a tanácskozáson. A termet a haj-
dúszoboszlói Szabó László Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulónak rajzaival 
és kerámiáival díszítettük. Ezzel le-
hetőség nyílt a témát hangulatilag is 
előkészíteni. Bemutatkozásunk alkal-
mával három három előadó szerepelt. 
A Tehetségpontok megválasztásakor 
úgy terveztünk, hogy mindegyik te-
rületnek legyen valamilyen sajátos-
sága.  Az első előadás egy szinte 
minden téren hátrányos helyzetű ál-
talános iskola munkáját, kiemelten a 
tehetséggondozó munkáját mutatta be. 
Előadója Szabó Gyuláné igazgatónő 
volt, a hajdúszoboszlói Pávai Vajna 
Ferenc Általános Iskolából. Máso-
dik előadónk egy ún. ,, elit” iskola a 
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos 
Gyakorló Gimnáziuma és Általános 
Iskolája, Arany János téri feladatel-
látási helye Debreceni Arany János 
Általános Iskola életébe engedett 
bepillantást. Az Észbontó matemati-
kai tehetséggondozó programot létre-
hozója, koordinálója, Szarvas Már-
ta tanítónő prezentálta. Harmadik 
előadónk Szabó Zsolt tanító, tanár a 
Hajdúszoboszlói Thököly Imre Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolából, 
az igazi XXI. századi nevelő – oktató 
munkából adott egy kis ízelítőt, bemu-
tatót. 

Előadásának címe: Élménypedagó-
gia, tehetséggondozás robotokkal. 
Mindhárman törekedtek arra, hogy a 
rendelkezésre álló időkeretet maximá-
lisan kihasználva minél sokoldalúbban 
mutathassák be tevékenységüket. A 
foglalkozás végén Szabó Zsolt kollé-
ga lehetőséget adott a jelenlévőknek a 
robot kipróbálására is. Összességében 
elmondható, hogy kellemes hangulat-
ban, interaktív formában zajlottak a 
program.  Egy résztvevő pedagógus 
kérte felvételét a MTT -be, azon belül 
pedig a Tanító szekcióba. Megállapít-
hatjuk, hogy bár különböző területről 
érkeztek az előadók, abban mege-
gyeztek, hogy valamennyien kiemel-
ten fontosnak tartják, a minél korábbi 
tehetség felismerést a gyermekekben, 
hogy minél sokoldalúbban fejlesszék 
őket. Ezek az elhangzott előadások a 
MTT honlapján (mateh.hu) részlete-
sen megtekinthetők.  A továbblépés 

érdekében az alábbiakat fogalmaztuk 
meg a foglalkozás végén. Célszerűnek 
látszik megeresni a Tankerületeket és 
az oktatási intézményeket, s ismertetni 
velük a szekciók célját, feladatát, fel-
ajánlani a szekciók segítségét. Ajánl-
juk továbbá, hogy vegyék igénybe a 
szekciók által kínált lehetőségeket. 
Meg kellene kérdezni a Tankerületek 
véleményét a szekciók működéséről. 
Hasznos lehetne felmérni az igényei-
ket. Több tapasztalatcsere jellegű be-
szélgetés is történhetne az érdeklődők 
körében. Végezetül megköszönöm az 
előadóknak a lelkiismeretes felkészü-
lést, a jelenlévőknek az aktív rész-
vételt. Köszönöm a hajdúszoboszlói 
Szabó László Alapfokú Művészeti Is-
kolának a gyermekmunkákat. Ezúton 
mondok köszönetet az Egri Szilágyi 
Erzsébet Gimnázium tanárának, Tóth 
Lászlónak, az előzetesen és a helyszí-
nen nyújtott segítségéért.

Leánykák ülnek a padban

–  Felsőoktatási Szekció –
Dr. habil Bodnár Gabriella (PhD)

A jubileumi konferencián a Felsőok-
tatási Szekció vezetője - dr. habil Bod-
nár Gabriella egyetemi docens, egyben 
1989-től a Társaság alapító tagja - vezet-
tem a szekcióülést.
A résztvevő intézményeket sikerült idő-
ben értesíteni, ill. meghívni a rendez-
vényre, ennek köszönhetően több, az or-
szág neves intézményeinek vezetői által 
képviselt tehetség koordinátorai, Tehet-
ségtanácsok elnökei jelen tudtak lenni. 
A jelenlevő intézmények és képviselőik 
a következők voltak
- BME , PTE, JPE, ELTE, UNK, 
NyE,SoE, MATEHETSZ,ME…. va-
lamint érdeklődő köznevelési intéz-
mények, a mezőberényi Petőfi Sán-
dor Evangélikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium igazgatója, 
valamint Szegedi Városi Kollégium 
intézményvezető-helyettese.

A program előadói, a felsőoktatás tehet-
séges hallgatóinak azonosításának, kivá-

lasztásának, mentorálásnak kérdéseiről, 
(Szabó János PTE), a műszaki pályára 
kerülők szocializációjáról (dr. Bognár 
György BME), valamint a megválto-
zott pedagógusszerepek a tehetséggon-
dozásban (dr. Heimann Ilona), tartottak 
előadást. Ezen kívül az ELTE, ahonnan 
ugyan nem tudtak részt venni a progra-
mon, rendelkezésünkre bocsátotta tehet-
ségprogramjának beszámolóját és hoz-
zájárult annak közzétételéhez. 
Az előadásokat követően tartalmas és 
informatív konzultációra került sor, ahol 
az intézmények megosztották tapaszta-
lataikat és eredményeiket a kiválóságok, 
tehetséges hallgatók mentorálásával 

kapcsolatban. A résztvevők megfo-
galmazták, minden egyetem stratégiai 
célja között ott kell, hogy szerepeljen: 
a tehetséges, kreatív fiatalok segítése, 
támogatása, mentorálása, mert ez biz-
tosítja a fejlődést, a jövő nemzedékének 
részvételét, lehetőségeit a tudomány és a 
munka világában. 
Az elhangzott előadásokat a MTT Hon-
lapján olvashatók, lesznek.
Sikerült elérni, hogy szekción jelenlevő, 
és még nem MTT tagok, bejelentkeztek 
a MTT tagságába. A szekció munkáját 
mindenben aktívan segítette dr. Szerda-
helyiné Hutter Angéla Kolleganő, kö-
szönet fáradozásaiért.
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Tehetséggondozás az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium- és 
Kollégiumban

Gönczi Sándor - Antal Andrea
„A tudományos emberfő meny-
nyisége a nemzet igazi hatal-
ma.” 

(Gr. Széchenyi István)
 

A Szilágyi Er-
zsébet Gimnázi-
um és Kollégium 
2019-ben ünnepli 
fennállásának 65. 
évfordulóját. 1954 
szeptemberében le-
ánygimnáziumként 
kezdte meg műkö-

dését, 9 osztállyal. 1963-tól kezdve 
fiúk is járnak a gimnáziumba, 1973-
ban az intézmény 16 tanulócsoportos-
sá bővült. 2001-től rendelkezünk saját 
kollégiummal.

Napjainkban, az iskolában, 20 tanuló-
csoportban közel 700 tanuló folytat-
ja középiskolai tanulmányait. Tiszta 
profilú gimnáziumként működünk. 
Képzési szerkezetünket a kerettan-
tervekre alapozva úgy alakítottuk ki, 
hogy az egyes osztályoknak sajátos 
arculatuk van. Osztályainkban a kü-
lönböző „tagozatainkon” a tanuló 
érdeklődésnek megfelelően oktatunk 
emelt szinten különböző tantárgyakat. 
Ennek megfelelően működik nálunk 
angol, német, humán (magyar-törté-
nelem), matematika- fizika-informa-
tika, biológia-kémia és általános tan-
tervű tagozat. A Szilágyi Gimnázium 
egyik alapító iskolája az Arany János 
Tehetséggondozó Programnak. En-
nek a programnak a keretében is - a 
2000/2001-es tanévtől kezdődően - 
minden évben indítunk egy osztályt. A 
Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kol-
légium fő célja a kezdetektől fogva, 
hogy a tanulók olyan tudásra tegyenek 
szert, amely az eredményes érettségin 
túl biztosítja számukra az érdeklődé-
süknek megfelelően a legkülönbö-
zőbb irányú továbbtanulást. Ennek a 
munkának egyik legfontosabb, termé-
szetes színtere a tehetséggondozás. Ez 
a tevékenység a teljes tantárgyi skálát 
felöleli, kiterjed a művészetek és a 
sport területére is.

A „reál” és a „humán” tehetségek 
gondozása 
A 2000-es évek elején megnőtt az 
érdeklődés a természettudományos 

tantárgyak, elsősorban a kémia és a 
biológia iránt, ami egy innovációs fo-
lyamatot indított el: a biológia-kémia 
tagozat létrehozását először a már 
meglévő reál osztályon belül, majd 
egész osztállyá fejlesztését.

Kísérletezés a kémia laborban

A képzés eredményességét szolgál-
ják a jól felszerelt szaktantermek, 
amiknek modern eszközeit nemcsak a 
tanórákon használjuk, hanem a délutá-
ni – elsősorban versenyekre felkészítő 
– szakköri foglalkozásokon is. Emel-
lett törekszünk arra, hogy „kivigyük” 
a tanulást a négy fal közül. A termé-
szet iránt érdeklődő diákok tanáraik 
irányításával megtapasztalhatják, mi-
lyen a hajnali szarvasbőgés, hogy néz 
ki élőben a szártalan bábakalács, mi-
lyen érzés rábukkanni egy tizenötmil-
lió éves fosszíliára, eltalálni valahová 
térkép segítségével és kipróbálni, meg 
tudják-e mászni a következő hegyet. 

A biológia-kémia tagozat kiválásával 
a reál osztály másik fele matema-
tika- fizika-informatika tagozattá 
szerveződött. Természetesen a tárgyi 
feltételek e tagozat számára is adottak: 
korszerű fizika és informatika szaktan-
termek. A 2019/20-as tanévtől kezdve 
megint csak a kor követelményeihez 
igazodva az informatika órákon robo-
tikát is tanítunk. A tehetséggondozás-
nak ezen a tagozaton is kiemelkedő és 
nagyon eredményes területét képezik 
a nemzetközi és országos, megyei ver-
senyekre felkészítő szakkörök.

A humán tagozaton a magyar nyelv 
és irodalom, valamint a történelem 
tantárgyakat tanítjuk emelt óraszám-
ban, elsősorban e tárgyak versenyeire, 
pályázataira készítjük föl a tanulókat 
tanórai és tanórán kívüli keretekben 
is. Saját történelemversenyünk is van: 
2011 óta szervezzük meg minden 
évben a nemzeti összetartozás napja 

alkalmából „A kezek összeérnek, Is-
ten magyarnak teremtett” elnevezésű 
versenyünket, amelyen a régió és az 
AJTP gimnáziumai mellett határon 
túli magyar testvériskoláink diákjai 
is részt vesznek. Ezen a tagozaton a 
legjellemzőbb, hogy művészeti te-
hetségeket is gondozunk: diákjaink 
eredményesen szerepelnek különböző 
előadói és képzőművészeti versenye-
ken, fesztiválokon. Az előadói tehet-
ségek megmutatkozását is szolgálja 
a 2006 óta évről évre megrendezett 
karácsonyi jótékonysági műsorunk, 
aminek bevételét mindig a trianoni 
határon túli magyarlakta területek ma-
gyar nyelvű oktatására ajánljuk föl. 
A tanulók írásait megjelentetjük az 
évkönyvünkben, de már arra is volt 
példa, hogy egyik diákunk regényét 
a Szilágyis Alapítvány segítségével 
kiadtuk. Képeiket, fotóikat iskolánk 
Galériájában rendszeresen kiállítjuk.

Rendhagyó irodalom- és történelemóra 
a Bródy Sándor Könyvtárban a Dobó 
István Vármúzeummal együttműködve

A tagozat munkáját segítik azok az 
együttműködések, amiket Eger külön-
böző kulturális intézményeivel kiala-
kítottunk, ezeknek köszönhetően im-
már nem is „rendkívüliek” a várban, a 
Gárdonyi-házban, a városi és megyei 
könyvtárban… stb. tartott „rendha-
gyó” irodalom- és történelemórák.

A nyelvi képzés szerepe a tehetség-
gondozásban
Iskolánkban angol, német, francia, 
spanyol, orosz nyelvet tanítunk. A 
nyelvi csoportokat tudás szintje és a 
készségek fejlettsége alapján hozzuk 
létre, ez lehetőséget biztosít a gyor-
sabb haladásra, a hatékonyabb mun-
kára. A csoportok átjárhatók, azaz 
a tanulók fejlődésének üteméhez is 
alkalmazkodik a rendszer. Az adott 
évfolyamon az egyes csoportokban 
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folyó munka összehangolt. Kiemelt 
csoportjainkban (Arany János Tehet-
séggondozó Program, speciális angol 
tagozat) félévente szóbeli és írásbeli 
vizsgákat szervezünk, ezzel is segítve 
a vizsgahelyzetekre, versenyekre való 
felkészülést. Tanulóinkat közép- és 
felsőfokú nyelvvizsgákra is fölkészít-
jük – mindkét általa tanult nyelvből. 
A tanítás módszereiben törekszünk a 
korszerűségre és a hatékonyságra. 

Angol nyelvű drámaelőadás az 
Eszterházy Károly Egyetemmel közös 

projekt keretében.

A tanórákon rendszeresen használunk 
internetet, digitális tananyagot. A ta-
nulók az otthon végzendő feladatokat 
számos alkalommal facebookon vagy 
egyéb digitális formában kapják. A di-
gitális prezentációk készítése a magas 
óraszámú csoportokban elvárás, köve-
telmény, ami a szóbeli kifejező kész-
ség fejlesztése mellett jelentősen se-
gíti az IKT-eszközök alkalmazásának 
gyakorlását. A nyelvtanulást is segítik 
testvériskolai kapcsolataink, továbbá 
bekapcsolódásunk olyan nemzetközi 
projektekbe, amelyek segítségével ki-
nyílik a világ diákjaink számára. Büsz-
kék vagyunk a sok közép- és felsőfokú 
nyelvvizsgára.

Az Arany János Tehetséggondozó 
Program 
A tehetséggondozás egyik legfonto-
sabb területe az Arany János Tehet-
séggondozó Program keretében vég-
zett munka. Az Oktatási Minisztérium 
2000-ben indította útjára ezt a progra-
mot, amelynek legfőbb célja, hogy a 
pályázati feltételeknek megfelelő, te-
hetséges, jó képességű, szorgalmas di-
ákat felkészítse az egyetemi, főiskolai 
tanulmányokra. A magyar közoktatás 
egyedülálló komplex tehetséggondo-
zó programja: a tanuló személyiségét 
egységben látja, egyszerre figyel az 
értelmi és érzelmi intelligencia fej-
lesztésére, egyénre szabottan kezeli az 
esetleges lemaradásokat, ugyanakkor 
kibontakoztatja a tehetségeket, nagyon 
nagy hangsúlyt fektet az önismeretre, 
a tanulás iránti motiváció erősítésére, a 
pályaorientációra, a közösségépítésre. 
A Program céljai között szerepel, hogy 

az intézmények (az ország neves gim-
náziumai és kollégiumai) nevelő-okta-
tó munkájukkal segítsék a társadalmi 
mobilitást, készítsék fel a tanulókat 
arra, hogy meg tudjanak felelni a mun-
kaerőpiac elvárásainak, a modern 
értelmiségi lét kihívásainak. Olyan 
emberré neveljék a diákokat, akik 
nyitottak a nemzeti és az európai érté-
kekre, egészséges énképpel, szociális 
kompetenciával rendelkeznek, képe-
sek hatékony önmenedzselésre, meg-
van bennük az igény, a hajlandóság, 
a készség az élethossziglan tanulásra. 
A Program céljainak megvalósítása 5 
éves képzésben történik. A diákok a 
középiskolában mindvégig külön osz-
tályt képeznek, a magasabb – különö-
sen a 11-12. – évfolyamokon részben 
vagy teljes mértékben a más képzési 
formákban résztvevő iskolatársaikkal 
integráltan tanulnak. A Programban 
mind a 9/AJTP évfolyamon, mind 
később elsődleges szerepet kap a te-
hetségfejlesztés, tehetséggondozás, a 
valamilyen területen tehetséget mu-
tató tanulók képességeinek sokoldalú 
és differenciált kibontakoztatása. A 
tehetségfejlesztés módszerei közül a 
mélységben (tudás alkalmazása, kom-
petenciák kialakítása), tartalomban 
(tanulóknak szerkesztett tananyag), 
tempóban (a tanuló eltérő tanulási 
tempójának figyelembe vétele), fel-
dolgozási képességben (kreativitás, 
kritikus gondolkodás, problémameg-
oldó gondolkodás) történő gazdagítást 
egyaránt alkalmazzuk. A 9/AJTP tan-
tárgyainak kerettantervei közül ket-
tőt – angol nyelv és humán ismeretek 
– gimnáziumunk szaktanárai készítet-
tek. A Debreceni Egyetemmel együtt-
működve a Programban folyamatosak 
a pszichológiai, kompetencia- és tan-
tárgyi mérések, ezek alapján minden 
egyes diákra vonatkozóan minden 
tanév elején egyéni fejlesztési tervet 
készítünk – rögzítve benne az aktuális 
helyzetet és megjelölve a fő feladato-
kat. Az Arany János-i blokknak neve-
zett önismeret/személyiségfejlesztés/ 
drámapedagógia és tanulásmódszer-
tan/ kommunikáció az 5 év folyamán 
kiemelten segíti a tanulók fejlődését: 
a tehetség intellektuális képességele-
mének fejlesztésén túl a motivációs 
bázis és a kreativitás fejlesztését is. Az 
5 éves képzés során a Program kiemelt 
céljai között szerepel, hogy a tanulók 
felkészültek legyenek felsőoktatási 
intézményben történő továbbtanulás-
ra; angol (vagy más idegen nyelvből) 
legalább középfokú nyelvismeretük 
legyen, informatikából szerezzék meg 
az ECDL-bizonyítványt, valamint cél, 

hogy a Program végére gépjárműveze-
tői engedéllyel is rendelkezzenek. 
A tanulók nagy számban és rendszere-
sen részt vesznek a Programban éven-
te szervezett művészeti és sporttalál-
kozókon, táborokban, versenyeken, 
pályázatokon. 

Mindezek a tanórai és tanórán kívüli 
(néptánc, színjátszás, egyéb felkészí-
tő foglalkozások) tevékenységek ke-
retében történő felkészüléssel együtt 
hozzájárulnak a képességek differen-
ciált fejlesztéséhez, a tehetségek ki-
bontakoztatásához. Emellett erősítik a 
tanulók összetartozás-érzését, a közös 
– „AJTP-s” - tudat kialakulását, az in-
tézményközi kapcsolatokat. Intézmé-
nyünk e programok közül évről évre 
megrendezi az AJTP irodalmi verse-
nyét, ami a Program egyik legnépsze-
rűbb rendezvénye. Évről évre körülbe-
lül 100 diák és tanár érkezik hozzánk. 
A diákok az előre megadott szépiro-
dalmi művekből és szakirodalomból 
fölkészülve jönnek a versenyre, ahol 
írásban és szóban is összemérik tudá-
sukat. A kijelölt művek között mindig 
szerepelnek Arany János alkotásai, va-
lamint egy határon túli magyar írónk, 
költőnk művei. A Programban részt-
vevő tanulók természetesen rendsze-
resen és eredményesen szerepelnek a 
nem „aranyos” regionális és országos 
tanulmányi és egyéb versenyeken, pá-
lyázatokon is. Az Arany-program fon-
tos célkitűzése a kulturális hátrányok 
csökkentése. Ennek érdekében a prog-
ram kiemelt elemei az Arany-hétvégék 
és kirándulások.

Ezeknek a keretében a diákok – egy-
re táguló körben – megismerkednek 
Eger, a régió, az ország kulturális és 
természeti értékeivel; felvidéki és er-
délyi kiránduláson vesznek részt, a 
nyelvvizsgával rendelkezőknek Ang-
liába szervezünk utazást. Nagyon 
fontos, hogy a Programba olyan tanu-
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igazolják.  A szép érettségi bizonyít-
ványok – bennük nagyon sok kiváló 
emelt szintű érettségi; tanulóink fel-
vételi eredményei – évek hosszú sora 
óta 90% fölött van a továbbtanulók 
száma, legtöbben az általuk elsőnek 
megjelölt igen rangos intézménybe 
nyernek felvételt; valamint a sok-sok 
megyei, országos versenyeredmény. 
Mindennek objektív mutatói is van-
nak. 2011 és 2019 között egy év ki-
vételével minden tanév júniusában az 
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és 
Kollégium nyerte el azt a vándorser-
leget, amelyet a Heves Megyei Pe-
dagógiai Intézet adományoz a megye 
legtöbb rangos versenyeredményét 
fölmutató gimnáziumának.  

A serleg fölirata: „A megye legered-
ményesebb gimnáziuma”

Évek óta szerepelünk a HVG „A 100 
legjobb gimnázium és szakközépis-
kola” országos rangsorában. A rang-
sor a kompetenciamérések, a kötelező 
érettségi tárgyak, az Országos Közép-
iskolai Tanulmányi Versenyek döntői-
be jutott tanulók száma, és a Diploma 
felsőoktatási rangsor első harminc 
karára bejutott tanulók aránya alapján 
készült. Az OKTV helyezettjeinek, 
iskoláiról az 1986 és 2013 közötti 
tanévekre vonatkozóan külön rangsor 
is készült, ebben magyar nyelv- és 
irodalomból, valamint kémiából sze-
repelnek előkelő helyeken szilágyis 
diákok és felkészítő tanáraik, illetve 
maga a Szilágyi. Álljanak itt csak a 
legutóbbi, a 2018/19-es tanév legki-
emelkedőbb eredményei tantárgyi, 
művészeti és sportversenyeken! Egyik 
12.-es matematika- fizika-informa-
tika tagozatos tanulónk az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Verseny 3. 
helyezését szerezte meg fizikából, a 

lók kerüljenek be, akik élni tudnak a 
Program által nyújtott sok-sok lehető-
séggel, ezért nagy gondot fordítunk a 
beiskolázásra. A szokásos formákon 
túl (látogatások az általános iskolák-
ban, nyílt napok stb.) a 6. és 7. osz-
tályt végzett diákoknak négynapos 
nyári tábort szervezünk, ahol élmény-
szerűen ismerkedhetnek az Arany Já-
nos Tehetséggondozó Programmal, a 
gimnáziummal és a kollégiummal.  A 
Programba felvételivel, rangsor alap-
ján kerülnek be a diákok: a központi 
magyar és matematika írásbelin túl 
egy pszichológiai-motivációs és álta-
lános képességeket mérő „aranyos” 
tesztet is meg kell írniuk. 

Tehetséggondozás a sport területén 
A különböző sportágakban kiemelke-
dő diákjaink fejlődését többfélekép-
pen is segítjük. Egyrészt az iskolai 
sportkör szakosztályaiban foglalkoz-
nak velük a testnevelő kollégák, felké-
szítik és viszik őket a legkülönbözőbb 
sportversenyekre, ahonnan általában 
szép eredményekkel térnek haza. 
Emellett támogatjuk a legkiemel-
kedőbb diákok egyesületekben való 
sportolását. 2019-ben öt diákunk lett 
Magyarország jó tanulója – jó spor-
tolója.

Tehetséggondozó munkánk elisme-
réseként 2010 óta a Nemzeti Tehet-
ségsegítő Tanács által Akkreditált 
Kiváló Tehetségpontként működünk. 
A megtisztelő cím arra is kötelez ben-
nünket, hogy segítsük Eger és a régió 
általános iskoláinak tehetséggondozó 
munkáját. A nyolcadikosok körében 
még nagyobb figyelemmel, odaadás-
sal szervezzük a több évtizedes múlt-
ra visszatekintő, nagy népszerűség-
nek örvendő versenyeinket – immár 
8 tantárgyból. Néhány éve már egy 
évfolyammal korábban fölvesszük a 
kapcsolatot az általános iskolásokkal: 
több tantárgyból szakkört, levelezést 
indítunk a számukra. Mindezt azért 
is tesszük, mert jól tudjuk, a tehetség-
gondozás első lépése a tehetség fölis-
merése, beazonosítása. Tehetséggon-
dozó munkánk sikerességét minden 
elismerésnél jobban eredményeink 

12. helyet matematikából, az Európai 
Diákolimpia arany- és a Nemzetközi 
Diákolimpia bronzérmese lett szintén 
fizikából. Ezen eredményekkel - isko-
lánk tanulói közül ötödikként – 2019-
ben ő kapta az Eger város jó tanulója 
megtisztelő címet és a vele járó ju-
talmat. Sok év hagyományát őrizve a 
9.AJTP osztályunk 2019 júniusában is 
elnyerte az AJTP Kulturális Fesztivál-
jának vándorserlegét. A Diákolimpia 
győzteseként 2018 őszén iskolánk fiú 
futballcsapata képviselte Magyaror-
szágot a Iskolai Labdarúgó Világbaj-
nokságon. A gimnázium tehetséggon-
dozó munkáját több területen is segíti 
a Szilágyis Alapítvány. Ilyen irányú 
tevékenységeinek egyike, hogy kitün-
tető címekkel, díjakkal, jutalmakkal 
ismeri el a kiemelkedő munkát végző 
és eredményeket elérő diákokat és az 
őket segítő, fölkészítő pedagóguso-
kat: Pro Schola, Ad Astra, Szilágyis 
Plakett, Az év tanára kitüntetésekben 
részesíti az arra érdemeseket. Végül 
hadd zárjuk rendhagyó módon isko-
lánk bemutatását. Egriesen szólva:

„A jó bornak is kell a cégér, de a 
lényeg mégiscsak a jó bor.”

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és 
Kollégium nevelőtestülete eddig is, és 
a jövőben is legfontosabb feladatának 
tekinti a középiskolás korú fiatalok 
tehetségének minél szélesebb körű 
és magasabb színvonalú kibontakoz-
tatását, személyiségük egészséges 
fejlődését, hogy egyéni boldogulásuk 
során a kisebb-nagyobb közösségek 
hasznos, meghatározó tagjaivá válja-
nak.

„Mit csináltál a rád bízott talentu-
mokkal? Nincs más számonkérés, 
csak gyermekeink tekintetében. 
Ahány szóra vágyó gyermek, a 
jövőnek megannyi lámpása a 

meglódult időben.” (Sütő András 
– az Arany János Tehetséggondozó 

Program mottója.)

Szerzők:
Gönczi Sándor, intézményvezető 

Antal Andrea, AJTP-koordinátor.

Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, 
éghajlat teszik a közerőt, hanem az ész, mely 
azokat józanul használni tudja. 

Gróf Széchenyi István (1791-1861)
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Tehetséggondozás az Egri Főegyházmegye iskoláiban
Dr. Németh Zoltán

„Reményt és jövőt adok nektek” 
(Jeremiás 29, 11.) 

 
Az Egri Főegy-
házmegye, mint 
iskolafenntartó 
A Katolikus Egy-
ház évszázadok óta 
aktív szereplője, 
tevékeny alakító-
ja az oktatásnak. 
Az előadás beve-
zetéseként a hazai 

fejlődés néhány fontos csomópontját 
szeretném kiemelni. Géza fejedelem, 
996-ban a mai Pannonhalmán, az akko-
ri Szent Márton hegyen, letelepítette a 
Szent Benedek Rendet, amely az első, 
mai értelemben vett iskolát működtette 
Magyarországon. Az egri püspökséget 
Szent István király alapította 1004-ben, 
a tíz magyarországi püspökség egyike-
ként.
Évszázadok alatt széles és tagolt egy-
házi iskolahálózat jött létre az egész 
országban. Az egyházi iskolák szerves 
fejlődésében drasztikus változást a hu-
szadik század hozott, amikor 1948. jú-
nius 16-án az Országgyűlés elfogadta 
az egyházi iskolák államosításáról szó-
ló törvényt. Ennek alapján 6505 egy-
házi iskola került állami tulajdonba és 
fenntartásba. Az ország iskoláinak több 
mint kétharmada, ugyanakkor hozzá-
vetőleg 18 ezer pedagógus vált állami 
alkalmazottá. Az államosítások és a 
kapcsolódó intézkedések megrendítet-
ték az egyházakat és a társadalmat.
1948-1989. Az egyházi iskolák 1948. 
évi államosítása és az 1989. évi rend-
szerváltás között a Magyar Népköz-
társaságban 10 egyházi középiskola 
működhetett, amelyek közül 8 kato-
likus, 1 református és 1 zsidó feleke-
zetű volt. A Bencések fiúgimnáziumai 
Győrben és Pannonhalmán, a Piaristák 
fiúgimnáziumai Budapesten és Kecske-
méten, a Ferencesek fiú-gimnáziumai 
Esztergomban és Szentendrén, a Bol-
dogasszony Iskolanővérek leánygim-
náziumai Budapesten és Debrecenben, 
a református gimnázium Debrecenben, 
a zsidó gimnázium pedig Budapesten 
működhetett, erőteljes állami felügye-
let alatt. 
1989-2010. A rendszerváltást követően 
a megnyílt a lehetősége annak, hogy az 
egyházak a 10 egyházi középiskolánál 
szélesebb körben vállaljanak közokta-
tási feladatokat. Az 1989. és 2010. kö-
zött hatályos jogszabályok adminiszt-
ratív eszközökkel korlátozták, anyagi 
terhekkel nehezítették az állami és ön-
kormányzati fenntartású közoktatási in-
tézmények egyházi fenntartásba adását. 
2010-2019. A közoktatási intézmé-
nyek egyházi fenntartásba adását egy-

szerűsítő 2010. évi törvénymódosítást 
követően a három megyében (Heves, 
Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagy-
kun-Szolnok) működő Egri Főegyház-
megye fenntartásában működő közne-
velési intézmények száma 11-ről 51-re 
nőtt. A 2000-es évek elején 5-6% volt 
az egyházi iskolák aránya országosan, 
2014-re ez a szám 15-16%-ra nőtt. Az 
egyházi köznevelési intézmények a 
köznevelési intézményrendszer szerves 
részét képezik. A bevett egyházak jogo-
sultak iskolákat fenntartani. A Magyar-
országon egyházi fenntartásban műkö-
dő közoktatási intézmények (óvoda, 
általános iskola, középiskola) száma 
12 egyház fenntartásában a 2015/16. 
tanévben 587 volt, amelyből 277 volt 
katolikus.
A lelkiismereti és vallásszabadság jogá-
ról, valamint az egyházak, vallásfeleke-
zetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény (Etv.) 
12. §-a szerint az egyházak nevelési, 
oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, 
karitatív, szociális, család-, gyermek- 
és 2 ifjúságvédelmi, kulturális, vala-
mint sporttevékenységet végző intéz-
ményeket létesíthetnek és tarthatnak 
fenn. Az egyházi intézmény világnézeti 
szempontból elkötelezett, így a felvé-
telnél és a foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony létesítésénél, fenntartásánál 
és megszüntetésénél a sajátos identitás 
megőrzéséhez szükséges feltételek ha-
tározhatók meg. Az Etv. 19. §-a szerint 
az egyház vallási tevékenységet végez, 
saját hitelvei és szertartási rendje sze-
rint működik, azonban részt vállalhat a 
társadalom értékteremtő szolgálatában. 
Ennek érdekében közcélú tevékenysé-
get végez. 
A katolikus köznevelési intézmény-
rendszer bővülése 
Dr. Ternyák Csaba egri érsek Vigíliában 
megjelent írásának alább idézett részle-
teivel szeretném megvilágítani a kato-
likus köznevelési intézményrendszer 
bővülésének lelki dimenzióit. Azt, hogy 
az állam után a legnagyobb egyházi is-
kolafenntartó képviselője hogyan éli 
meg azt, hogy 40 év kényszerszünet 
után ismét iskolafenntartó helyzetbe 
kerültek az egy-házak. 
 „Az „intézményrendszer bővülése”, il-
letve „iskoláink bővülése” kifejezésnek 
szeretnék egy mélyebb, szellemi, spiri-
tuális értelmet adni. Ezért a bővülést a 
„növekedés” értelemben fogom hasz-
nálni. Az állandó előrehaladás, bővülés 
igénye emberileg, szakmailag és lelki-
ségben olyan program, amely iskoláink 
jellemzője kell legyen. Minden évben 
előre akarunk lépni valamennyit. Nem 
szabad leülni, mindig kell egy kis elő-
relépés. Az a tény, hogy a fenntartó nem 
támogatja a drasztikus változtatásokat, 

nem jelentheti azt, hogy leülünk, meg-
elégszünk a meglévővel. Ferenc pápa 
gyakran idézett mondata iskoláinkra is 
érvényes: „Az egyház nem az erősza-
kos térítés, hanem a vonzás által nö-
vekszik”. Nem titkolt célunk az, hogy 
az egyház így növekedjék. Minden 
evangelizációnak, minden missziónak 
ez a fő célja. Nem arról a növekedésről 
van szó, amely egy vállalatot vagy egy 
multinacionális céget hajt. Az egyház 
növekedése nem önmagáért van. Nem 
a saját hatalmát, befolyását akarja nö-
velni, hanem az Evangélium örömhírét 
akarja eljuttatni minden emberhez, és el 
akarja vezetni egy tágasabb, teljesebb 
életre. A ránk bízott embereket akarjuk 
nevelni-növelni. Az Evangélium olyan 
dimenziókat mutat meg az embernek, 
amelyeket csak a hit kapuján belépve 
ismerhet meg. Az egyház és iskolája 
csak akkor tud vonzani, ha elkötelezett, 
szimpatikus képviselői vannak, akik az 
öröm és a béke hordozói. Nem is olyan 
egyszerű ezt a fajta bővülést elérni, 
hiszen az emberek többsége megelég-
szik az elért eredményekkel, mondván, 
már az is jó, ha a helyzet nem romlik, 
és nem akar tovább bővülni, fejlődni! 
Sokan félnek attól, hogy valamit fel 
kell adniuk korábbi, megszokott, ké-
nyelmes életükből. Félnek belépni a 
templomba. Mint érdeklődők megáll-
nak a küszöbön. Halogatják az elköte-
leződést. Félnek attól, hogy az istenes 
élet szegényebbé teszi őket. Isten nem 
elvenni akar bármit is az életünkből, 
hanem hozzáadni. Ezért aki beengedi 
Krisztust az életébe, nem veszít sem-
mit, egyáltalán semmit abból, ami az 
életet szabaddá, széppé és naggyá teszi. 
A vele való barátságban kitárulnak a 
teljes élet kapui. Csak ebben a barát-
ságban ismerjük meg az emberi ter-
mészet nagy képességeit. Csak ebben 
a barátságban tapasztalhatjuk meg azt, 
ami szép, és ami megszabadít. Ő nem 
elvenni akar bármit is az életünkből, 
hanem inkább adni.” 
A tehetséggondozás a nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vényben 
Az egyházi iskolák, mint köznevelési 
szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat 
alapján az ál-lami intézményekkel azo-
nos mértékű állami támogatásból köz-
feladatot ellátó intézmények, a nemzeti 
közneveléséről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (Nkt.) 1. § (1) bekezdése és 
4. § 3.,13. pontja alapján a hátrányos 
és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek társadalmi leszakadásának 
akadályozása mellett, alapfeladatként 
végzik a kiemelt figyelmet és külön-le-
ges bánásmódot igénylő tehetséges 
gyermekek tehetséggondozását, amely-
nek formái pl. a tanórai differenciálás, 
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a fakultáció, a délutáni foglalkozások, 
nyári táborok, versenyek, mentorprog-
ramok, hétvégi és szabadidős progra-
mok, alapfokú művészetoktatás, emelt 
szintű nyelvoktatás. A tanulói tehetség 
Nkt. 4. § 14. pontjában rögzített, sokak 
által vitatott definíciója szerint „kiemel-
ten tehetséges az a különleges bánásmó-
dot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag 
feletti általános vagy speciális képessé-
gek birtokában magas fokú kreativitás-
sal rendelkezik, és felkelthető benne a 
feladat iránti erős motiváció, elkötele-
zettség.” 
IV. Tehetséggondozás az Egri Főegy-
házmegye fenntartásában működő 
iskolákban 
Dr. Balogh László professzortól tudjuk, 
hogy „amióta iskola van, azóta mindig is 
volt tehetségfejlesztés, tehetségnevelés. 
Nemcsak évtizedekre, de évszázadokra 
nyúlnak vissza a magyar iskolák tehet-
séggondozásának eredményei. Hosszú 
időn keresztül az a nézet volt domináns, 
hogy „a tehetség utat tör magának”, 
csak hagyni kell kibontakozni… Ezt ma 
már minden kutató, hozzáértő gyakorla-
ti szakember téveszmének tartja, s csak 
arra jó, hogy letegyük a saját vállunkról 
a felelősséget, s áthárítsuk a „tehetség-
ígéretekre”, megengedve azt a követ-
keztetést is: „ha nem tört utat magának, 
minden bizonnyal nem is volt eléggé 
tehetséges a diák”. Ma már világszerte 
egyértelműen megfogalmazódik az a 
követelmény, amit Czeizel professzor 
már évekkel ezelőtt meghirdetett: „A te-
hetséget keresni kell”! Sokan az iskolai 
tehetséggondozó munka legkritikusabb 
pontjának tartják ezt a területet. Nem 
véletlenül, hiszen ha nem találjuk meg 
az igazi tehetségeket, a leggondosabban 
összeállított a program sem lehet haté-
kony. Másrészt azért is kritikus elem ez, 
mert ugyanakkor nagyon nehéz korrekt 
módon azonosítani a tehetséget.” 
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 
egri konferenciáján tartandó előadá-
somra készülve, kérdőívvel mértem fel 
azt, hogy hol tartanak iskoláink a tehet-
séggondozás területén. A visszaküldött 
kérdőívek szerint az Egri Főegyházme-
gye 49 iskolájából és kollégiumából 5 
Regisztrált Tehetségpontként, 6 pedig 
Akkreditált Kiváló Tehetségpontként 
működik. 

Akkreditált Kiváló Tehetségpontjaink: 
• Mátyás Király Katolikus Általános 

Iskola – Hernádkak 
• Fráter György Katolikus Gimnázi-

um és Kollégium – Miskolc 
• Szent Imre Római Katolikus Általá-

nos Iskola és Óvoda – Miskolc 
• Bolyai János Katolikus Általános 

Iskola – Szerencs 
• Szent Márton Katolikus Gimnázium 

és Általános Iskola – Szikszó 
• Bercsényi Miklós Katolikus Gim. és 

Koll. Általános Iskola, Óvoda – Tö-
rökszentmiklós 

Regisztrált Tehetségpontjaink: 
• Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Ka-

tolikus Ált. Iskola és AMI – Gyön-
gyössolymos 

• Gönczy Pál Katolikus Általános Is-
kola – Karácsond 

• Petrovay György Katolikus Általá-
nos Iskola, AMI, Óvoda – Nagykörű 

• V. István Katolikus Szakgimnázium 
és Gimnázium, Árpád-házi Szent 
Margit Általános Iskola, Óvoda – 
Sátoraljaújhely 

• Vámosgyörki Visontai Kovách 
László Katolikus Ált. Isk. és Óvoda 
–Vámosgyörk 

A tehetséggondozás terén fejleszteni 
kívánjuk iskoláinkat, amelynek ered-
ményeként a jelenleginél szervezet-
tebb tehetséggondozást, ugyanakkor 
Dr. Knausz Imre Oktatás irgalmasság 
nélkül című, alább idézett írásában elé-
rendőnek tartott „személyes törődéssel” 
művelt „irgalmas” tanítást szeretnénk 
megvalósítani. 
„Az irgalmasság cselekedeteinek szá-
ma tudvalevőleg 14. A múlt homályába 
vész, hogy ki és mikor kanonizálta ezt 
a listát ebben a formában, annyi biz-
tos, hogy Aquinói Szent Tamás a 13. 
században már nemcsak felsorolja a 14 
jócselekedetet a Summa Theologiae II. 
részében (II. II. 32. 2.), hanem a tőle 
megszokott minuciózus módon rend-
szerezi is őket, és lényegében ez a fel-
sorolás kerül be aztán a Katolikus Egy-
ház Katekizmusába (2447). Az Angyali 
Doktor a görög eleémosyné szót, ponto-
sabban annak latinosított alakját (elee-
mosyna) használja, amelyből a magyar 
alamizsna szó is származik, és tágabb 
értelemben irgalmas cselekedetet jelent. 
Az irgalmasság hét ún. testi cselekedete 
közül hatnak az eredete nagyon egyér-
telmű, ezeket maga Jézus fogalmazta 
meg Máté evangéliuma szerint az utolsó 
ítélet kapcsán, mint a jókat és rosszakat 
elválasztó kritériumrendszert (Mt 25, 
35-36). De úgy tűnik, az irgalmasság 
ún. szellemi cselekedeteinek felsorolá-
sa is a régi időktől kezdve kanonizálva 
volt már a keresztény hagyományban, 
és Szent Tamás, már mint ismert listára 
hivatkozhatott rá. 
És éppen az irgalmasság spirituális, a 
szellem szükségleteihez kötődő csele-
kedetei lesznek számunkra most érde-
kesek. Ezek közül is különösen a tanítás 
– és részben a tanácsadás –, vagyis azok 
a jócselekedetek, amelyek hivatásunkat 
közvetlenül érintik. A tudatlanok taní-
tása tehát az irgalmasság cselekedete. 
Nem venném magamnak a bátorságot, 
hogy állást foglaljak abban a kérdésben, 
mit jelent a keresztény nevelés. Nem 
vagyok hivatott erről okoskodni. De 
azért abban eléggé biztos vagyok, hogy 
mindenkinek, aki erről a kérdésről vé-
leményt formál, figyelembe kell vennie 
a keresztény hagyománynak ezt nem 
jelentéktelen tételét: a tanítás vagy ok-

tatás – a doctrina, ahogy Szent Tamás-
nál szerepel – az irgalom műve. És ez 
a kiindulópontja ennek az előadásnak. 
Nagyon határozottan állította saját pe-
dagógiájának középpontjába ezt a kér-
dést a jezsuita pedagógia, elsősorban 
a 20. század végétől a cura personalis 
fogalmával. A latin kifejezés személyes 
törődést jelent, és bár Barton Geger 
atya érzékeny elemzése szerint csak a 
20. század második felében kezdett el-
terjedni a jezsuita pedagógiáról szóló 
dokumentumokban, nagyon is össz-
hangban van e pedagógia ignáci alapja-
ival. … A cura personalis tehát részben 
a személyes kapcsolatot hangsúlyozza, 
részben a személyiség egészére való 
figyelést, ez utóbbinak azonban nem 
az a lényege, hogy a nevelő ki akarja 
terjeszteni a hatalmát a személyiség ér-
zelmi és motivációs szférájára, sokkal 
inkább annak a tudatosításáról van szó, 
hogy a személyiség egy teljesség, és az 
ezzel a teljességgel való mély interakció 
nélkül nem képzelhető el a „tanulmányi 
vezetés” sem. Joggal mondja persze 
Anthony McGinn atya, maga is jezsui-
ta szerzetes, egy 2013-as glosszájában, 
hogy a személyes törődést nehéz lenne 
valami jezsuita specifikumnak tekinte-
ni, olyan lenne ez, mondja, mintha vala-
ki le akarná védetni magának az ábécét. 
Mert hát valóban: elképzelhető-e más 
nevelés, mint személyes? Aligha. Csak-
hogy éppen ezért mondhatjuk, hogy a 
jezsuita tapasztalat – és tágabban a ke-
resztény megközelítés – általánosítható, 
és megtermékenyítően hathat a közok-
tatás egész felépítménye számára.” 
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 
30. évfordulós konferenciáján tartott 
előadásom zá-rógondolata Plesz Antal 
(1930-2014) Ybl és Szécheny-díjas épí-
tésztől származik: 
„A jó pedagógus szeretve tanít; kavi-

csért hajol le és csillagot emel föl.”

A szerző
az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztályá-

nak vezetője.

Irodalom:
• http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tan-

anyagok/tort_tan_valt/az_iskolk_
llamostsa.html 

• Pusztai Gabriella és Török Balázs 
(2017): Egyházi fenntartású iskolák 
Vigília 2017. évi 5. szám 350. oldal 

• Ternyák Csaba (2017): A katolikus 
közoktatási intézmény rendszer bő-
vülése Vigília 2017. évi 5. szám 322-
326. oldal.

• Dr. Balogh László (2017): Új irá-
nyok az iskolai tehetséggondozásban 
http://mipszi.hu/cikk/100817-uj-ira-
nyok-iskolai-tehetseggondozasban 

• Dr. Knausz Imre (2016.) Oktatás 
irgalmasság nélkül. (http://www.ta-
ni-tani/)
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Matehetsz Mentor Program 2019
A Matehetsz (Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége) a Tehetsé-
gek Magyarországa Program (EFOP-
3.2.1) egyik programelemeként 
Mentor Programot hirdetett közneve-
lési intézménybe járó, Magyarország 
konvergencia régióiban élő és/vagy 
tanuló, 15-19 éves fiatalok részére. 
A program keretében eddigi pályá-
jukon kiemelkedő eredményeket 
elért szakemberek (mint mentorok), 
valamint szakmai előrehaladásuk 
érdekében személyes támogatást/ta-
nácsokat váró tanulók (mint mento-
ráltak) dolgoznak majd együtt három 
hónapon át.

Magyarországon a 2000-es évektől 
kezdődően vett lendületet a mentorá-
lás, mint tehetségsegítő tevékenység. 
A mostani programnak tehát voltak 
előzményei:

• A KutDiák mozgalom a termé-
szettudományos témákban te-
hetséges diákok felkarolásával 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
milyen fontos szerepet tud betöl-
teni a mentor a fiatal tehetségek 
fejlesztésében. 

• A 2008-ban elindított Nemzeti 
Tehetség Program keretén belül 
(az Európai Unió támogatásá-
val) megvalósított Tehetséghidak 
Program egyik eleme volt a Te-
hetség Piactér mentorprogram. 
Ennek keretében a Matehetsz 
szervezésében 2013-2014-ben 
több mint 200 kontrollált mento-
ri együttműködés történt, sokféle 
kortárs diákprogrammal, kész-
ségfejlesztő tréninggel kiegészít-
ve.

• A 2015 márciusa és 2017 febru-
árja között (a Matehetsz szerve-
zésében) megvalósult Magyar 
Templeton Program a világon 
egyedülálló, kísérleti tehetség-
gazdagító programként kereste 
a kivételes képességű magyar 
tehetségeket a 10-29 éves kor-
osztályban itthon és a határon túl 
egyaránt. A komplex, többkörös, 
online teszteket és személyes in-
terjúkat is tartalmazó beválogatá-
si folyamat eredményeként közel 
20.000 pályázó közül 314 fiatal 
magyar tehetség lehetett „Junior 
Templeton Fellow”. A Fellow-k 
egy éven át személyre szabott te-
hetséggazdagító támogatásban ré-
szesültek, melynek részeként cso-
port facilitátorok kísérete mellett 

10 fős kiscsoportokban működtek 
együtt, és mintegy 500 különfé-
le egyéni és csoportos program 
közül válogathattak. A lehetősé-
gek között a következők is sze-
repeltek: egyéni, magas szintű 
mentorálás, coaching, egyéni és 
kiscsoportos személyiségfejlesz-
tés, kortárs közösségépítés. Ezen 
kívül kapcsolatépítési, kommu-
nikációs, nyelvi, számítógépes, 
kutatási, innovációs, pénzügyi, 
vállalkozói készségek fejlesztése; 
pályaválasztási tanácsadás; társa-
dalmi felelősségvállalás fejlesz-
tése projektmunkával; változatos 
média-megjelenések biztosítása; 
közös nyári táborozás. A Fel-
low-k a program végét követő-
en az öntevékenyen szerveződő 
Templeton Alumni csoportokban 
folytatják az együttműködést.

• A La Femme magazin „50 tehet-
séges magyar fiatal” programja 
2012 és 2016 között három al-
kalommal keresett és mutatott be 
16 és 30 év közötti tehetségeket, 
a legkülönfélébb tehetségterü-
leteken. A tehetségek kiválasz-
tásában, valamint a mentorálási 
folyamat szakmai és technikai 
megvalósulásában a Matehetsz és 
az NTP pályázatok biztosítottak 
forrásokat.

A mentorálás tekinthető egy közös 
utazásnak, amelynek során mentor 
és mentorált egy távoli úti célt tűz 
ki magának, ugyanakkor mindketten 
tisztában vannak azzal, hogy a kö-
zös utazásnak szakaszai, állomásai 
lesznek, amelyek többé-kevésbé elő-
re tervezhetők. Egy-egy útszakaszt 
megtéve érdemes átgondolni, honnan 
hová sikerült eljutni, és mit érdemes 
következő közös célpontként kijelöl-
ni.
A mentorálás folyamata sajátos 
kommunikációs helyzetet teremt. 
A mentor hagyományos értelemben 
egy pártfogó, nevelő személyt jelent, 
aki bölcsességével, tapasztalatával 
és tudásával támogatja mentoráltját 
a tudás megszerzésében, a helyes 
út megtalálásában.  A mentor szere-
pénél fogva referenciaminta, akivel 
könnyen lehet azonosulni. A mento-
rált átveszi-átveheti a mentorálás fo-
lyamatában a mentor stílusát, érték- 
és normarendszerének elemeit, de 
akár világlátását is, ezért ez a szerep 
hatalmas felelősség is.

Éppen a magas fokú bevonódás lehe-
tősége miatt fontos, hogy a mentorá-
lás keretekkel rendelkezzen, amelyek 
világosak, kiszámíthatók és mindkét 
félre nézve kötelezőek. Fontos, hogy 
mindkét fél tisztában legyen azzal, 
mit várhat el ettől a kapcsolattól, mi-
lyen területekre terjed ki az együtt-
működés, és mi az, ami már kívül 
esik a mentori kapcsolat körén
. 
A mentorálás folyamata komoly el-
köteleződéssel jár mindkét fél részé-
ről, hiszen több hónapig tartó, rend-
szeres közös munka áll előttük. Ez az 
intenzív együttműködés a kapcsolat 
kezdetén két egymást nem vagy alig 
ismerő személy között jön létre, akik 
közül az egyik egy nagy tekintélyű 
felnőtt, a másik pedig a saját útját 
kereső, még a karrierje elején álló 
fiatal. Ebben a sajátos helyzetben 
mindkét fél sokat tehet azért, hogy 
a közös munkát mindkettőjük szá-
mára megfelelő módon szervezzék 
meg. A mentorálás kereteit, határait 
a Matehetsz most elindított Mentor 
Programja is kijelöli, azonban a kö-
zös munka tartalmi, minőségi részét 
a mentor és a mentorált közösen ki-
munkált mentorálási terve szabá-
lyozza. 

A mentori tevékenység során a men-
tor részéről a következőkre kerülhet 
sor:

• bemutathatja mentoráltjának saját 
szakmai területeit, 

• bevonhatja a mentoráltat saját 
munkájába, kutatásába, napi ten-
nivalóiba, 

• megoszthatja a mentorálttal kap-
csolati tőkéjét, 

• tanácsot adhat a mentorált saját 
szakmai fejlődésével, ill. életpá-
lyájával kapcsolatosan, 

• támogathatja a mentoráltat saját 
ötleteinek megvalósításában, ösz-
tönözheti vállalkozókedvét,  

• segítheti a mentorált szakmai 
eredményeinek publikálását, biz-
tosíthat számára (szakmai és tár-
sadalmi célcsoportok irányába) 
megjelenési lehetőségeket,

• saját életútja, szakmai és szemé-
lyes tapasztalatai alapján példát, 
iránymutatást ad a mentoráltat 
foglalkoztató szakmai vagy sze-
mélyes jellegű kérdések megvá-
laszolására.
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A mentorok tehát vállalják, hogy a 
fiatalok számára segítő támogatást 
adnak, a tanuló egyedi igényei sze-
rint közösen megfogalmazott célok 
elérése érdekében. 

A felhívás 2019. szeptember végén 
került meghirdetésre, az együttmű-
ködés december elején indul, a tel-
jes program zárása pedig 2020 őszén 
lesz. A mentorokat a Matehetsz mun-
katársai kérik fel és kötik össze őket 
a tanulókkal. A mentorok többsége 
a mostani programban a Matehetsz 
korábbi projektjeiben részt vevő, 
kiemelkedő felnőtt fiatal tehetség, 
mivel a tapasztalatok szerint a 15-
19 éves korosztály körében a kisebb 
korkülönbség több szempontból is 
segíti az együttműködést. Ugyan-
akkor nem maradnak ki a mentorok 
közül a tapasztaltabb szakemberek 
sem, akik már folyamatos tanács-
adást, útmutatást bátorítást adtak a 
tutoráltak számára. A mentorok ön-
kéntes alapon, társadalmi felelősség-
vállalásuk keretében vállalják, hogy 
a beválogatott mentoráltak számára 
mentori segítő támogatást adnak. A 
Matehetsz és a mentorok között lét-
rejött önkéntes szerződés megkötését 
követően a mentorok a tanulókkal (a 
Matehetsz koordinálásával) háromol-
dalú együttműködési megállapodást 
kötnek: a megállapodásban rögzítik a 

folyamat lehetséges céljait, a kapcso-
lattartásuk módját, körülményeit és 
gyakoriságát. A mentoroknak aláírá-
sukkal magukra nézve kötelezőnek 
kell elfogadni a Matehetsz Mentor 
Program Etikai Szabályzatát, vala-
mint a gyermekvédelem és a közös-
ségi média használatának szabályait. 

A mentoráltak és a mentorok számára 
a Matehetsz a program ideje alatt to-
vábbi találkozókat, együttműködési 
lehetőségeket, a mentoráltak számára 
kiegészítő fejlesztő programokat kí-
nál. Az első mentortalálkozó (decem-
ber 1-jén) alkalom volt arra, hogy a 
mentorok és mentoráltjaik a közös 
programban résztvevők nagyobb 
körében találkozzanak egymással. A 
fiatal mentorok mellé a 2017-es és 
2018-as tutor programban résztvevő 
tutoráltakat hívtuk meg. Annak ér-
dekében, hogy a három hónap alatt 
minél hatékonyabb legyen az együtt-
működés, a nyitó alkalom során a 
mentoroknak és a mentoráltaknak 
szakemberek segítenek tisztázni a 
folyamattal kapcsolatos kérdéseiket, 
szakmai kereteket.

A mentor és mentorált rendszere-
sen dolgoznak együtt – személyes 
vagy skype beszélgetés formájában, 
de a Matehetsz is biztosít ezeken 
kívül lehetőségeket a találkozásra. 

Az ismerkedő alkalmat követően is 
havonta lesznek programok, ahol 
mindkét csoport további területeken 
bővítheti tapasztalatait, esetleg új té-
mákkal ismerkedhet meg. A fő célja 
azonban ezeknek a találkozóknak az, 
hogy erősítsék a kapcsolati háló ki-
alakulását a résztvevő fiatalok között. 
A tehetséges tanulóknak fontos az 
inspiráló közeg: minél speciálisabb 
érdeklődéssel bírnak, annál inkább. 
A mentorokra szintén jó hatással le-
hetnek a beszélgetések: élénkíthetik 
szakmai kreativitásukat; segítenek ki-
zökkenni a mindennapok rutinjából; 
új megközelítéseket, ötleteket adnak 
számukra. Az eltelt években szerzett 
tapasztalatok megerősítik a szakem-
berek állítását, miszerint az önkéntes 
mentori segítségnyújtás általában kü-
lönlegesen jótékony hatással van a 
mentori munkát végző személy men-
tális közérzetére is, szakmai kreativi-
tására, valamint tudományos-gazda-
sági kapcsolatrendszerére. 
Az együttműködés hivatalosan csu-
pán három hónap, de a kialakult kap-
csolat természetesen ezt követően is 
fenn szokott maradni.  A programban 
részt vevő fiataloknak a mentoruk 
ajánlása alapján lehetőségük lesz a 
Tehetségek Magyarországa Program 
keretében tanácsadást, kiscsoportos 
készség-, képességfejlesztést, utazási 
lehetőséget, ösztöndíjat is igényelni. 
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Óvodások csoportos és egyéni képességfejlesztése
– Bemutatkozik az OVPED program –

A Tehetségek Magyarországa program keretében 2018. október 
1-től óvodai tehetségprogram pilot programját indította el a Ma-
tehetsz Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyékben. A felhívásra jelentkezett és a programot 
megvalósító 45 óvoda reprezentatív mintaként szolgált nemcsak a 
tekintetben, hogy a kisebb, közepes és nagyobb települések is meg-
felelően vannak képviselve, hanem a különböző fenntartó intézetek 
is beválogatásra kerültek: állami, egyházi és egyetemi fenntartású 
óvodák. Az egyházi intézmények számára a nevelési feladatok és 
a tematikus tervek elkészítéséhez felekezetspecifikus adatbázisok 
állnak rendelkezésre.

Az OVPED program ötletgazdája és program-
vezetője Dr. Szilágyi Barnabás, a Debreceni 
Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagó-
giai Karának docense, a  Gyógypedagógiai In-
tézet igazgató-helyettese. Az egy éven át tartó 
teszt-időszakban, 2019. július 31-ig  az OVPED 
program működéséről összegezzük méréseinket, 
tapasztalatainkat. 

Az OVPED az óvodai adminisztrációt és a fejlesztési tervek ké-
szítését megkönnyítő egységes online rendszer, mely az óvodai 
nevelést, képességfejlesztést átláthatóvá teszi, naprakész informá-
ciót biztosít intézményi, csoport és egyéni szinten is. Adatbázisa 
a statisztikai adatokkal, mérési eredményekkel kiválóan alkalmas 
csoportos és egyéni, akár hosszabb távú fejlesztési tervek elkészíté-
sére. Ezen túlmenően általános adminisztrációs segítséget is nyújt: 
étkezés- és hiányzás nyilvántartó programmal is rendelkezik.

Mire használható a program? Az OVPED a nevelési tervek ké-
szítésére is kiváló megoldást nyújt félévente, az aktuális nevelési 
feladatokhoz igazodó kérdőívek egyéni online kiértékelésével. A 
rendszer az értékelés alapján összeállítja a következő félév nevelési 
feladatait tartalmazó dokumentumot, egyértelműen megjelenítve 
benne a gyerekek fejlettségének megfelelő aktuális nevelési fel-
adatokat, illetve azon gyerekek feladatait, akik a csoport szintjétől 
lemaradást/elmaradást mutatnak. 
A nevelési feladatok területei, az „Óvodai nevelés országos alap-
program”- jával összhangban:
• az önfejlesztő szükségletek kielégítése, egészséges életmódra 

szoktatás; 
• pihenés, alvás, étkezés, öltözködés, tisztálkodás; 
• edzés (levegőn tartózkodás), játék; 
• anyanyelvi- fejlesztés és nevelés megvalósítása, értelmi fejlesz-

tés, 
• esztétikai szükségletek, a közösségi lét szükségleteinek kielégí-

tése. 

A program legfontosabb eleme a tehetséggondozás ügyében, hogy a 
részképességek értékelése alapján elkészíti az egyéni fejlesztési ter-
vet. A mintaprojektek egy ajánlást tartalmaznak, melyek az egyéni 
változtatás szabadságának utat engedve teszik lehetővé a tervezést. 
A program összeállításakor és a pilot program visszajelzéseinek 
köszönhetően a feltöltött anyagokra vonatkozóan adott a lehetőség 
a folyamatos: bővítésre, frissítésre és az egyéni igényekhez való 
igazításra. A hangsúly azon van, hogy az óvodapedagógusnak meg-
maradjon a módszertani szabadsága. Az OVPED program 5 nagy 
képesség - ezen belül jelenleg 15 részképesség területén méri a gye-
rekek fejlettségi szintjét: motoros, értelmi, érzelmi, szocializációs 
és anyanyelvi képességek. A pilot programot adatok egészítik ki, 
ezek a statisztikai adatok mind intézményi, mind csoportos szin-
ten könnyebben, hatékonyabban vihetők fel az online rendszerbe,  
s ezeket az adatokat az intézményvezető, tagintézmény-vezető 
naprakészen lekérheti, felhasználhatja. A kutatásokból leszögez-
hető, hogy az OVPED program nem csak segíti, de színesíti is az 
óvodapedagógusok munkáját. A szoftverről szerzett tapasztalatairól 

a Kisvárdai Egyesített Óvoda, Akkreditált Kiváló Tehetségpont in-
tézményvezetőjét, Pálinkásné Garasos Melindát kérdeztük. 
- Óvodánkban és mind a 6 tagintézményében 2019. szeptemberé-
től vezettük be a rendszert, melynek mindennapi használata során 
megélt élményei, tapasztalatai rendkívül pozitívak. Minimális rend-
szerfelhasználói ismeretet feltételez, még az IKT kompetenciával 
kevésbé rendelkező kollégák is könnyedén használják. Szaktanács-
adóként ajánlom azoknak a gyakornok kollégáknak is, akik még 
nem rendelkeznek olyan szakmai anyaggal, melyből meríthetnek, 
illetve azoknak a tapasztalt kollégáknak is, akik az innováció, a fo-
lyamatos megújulás hívei.

A gyermeki fejlődést nyomon követő dokumentáció, az anamné-
zissel kezdődően, lehetőséget ad az egyéni sajátosságok feltérké-
pezésére képességterületenként, részképességek mentén. Átfogó 
személyiségprofilt kaphatunk a gyermekekről, mely a fejlesztés 
biztos alapját képezi. Differenciáló-fejlesztő pedagógusként ez a 
szívemhez egyik legközelebb álló elem. Az OVPED mindeközben 
„önállóan is dolgozik”. A pedagógusok által megadott informáci-
ókból statisztikákat gyárt, melyeket diagramokban is megjelenít. 
Rendkívül bőséges játéktárral felszerelt fejlesztési terveket készít, 
melynek segítségével minden óvodapedagógus könnyedén fejleszt-
heti a rá bízott gyermekeket. Az ügyviteli feladatok ellátásában a 
gyermekek hiányzásának vezetésébe és az étkezés nyilvántartásá-
ban is nagy segítséget jelent a rendszer használata. Néhány másod-
perc alatt elvégezhető a művelet, mely összesítést is végez, így nem 
von el értékes időt a gyermekektől. Intézményvezetőként jelentősen 
megkönnyíti az ellenőrzési feladataimat, hiszen az intézményi ad-
min felületemről bármikor naprakészen információt kaphatok az 
egyes tagintézmények, csoportok, gyermekek aktuális állapotáról, 
statisztikákat érhetek el, melyeket egyébként több órányi ügyvi-
teli egyeztetés eredményeképpen kaphatnék meg. Természetesen 
mindezt úgy, hogy megfelel az adat- és információkezelési sza-
bályzatnak. Az összesítések, főként a fejlődést nyomon követő do-
kumentációban érhetőek el intézményi, tagintézményi, csoport és 
egyéni szinten is, így a szükséges feladatokat konkrétabban, tuda-
tosabban tudjuk tervezni. Összességében egy rendkívül innovatív, 
átfogó, szakmailag igényes, gyakorlatban jól használható rendszer, 
melynek bevezetésével az óvodai élet minden résztvevője - legyen 
az gyermek vagy felnőtt –valóságos kincset kap. Említésre érdemes 
az a csoport, mely az óvodapedagógus és a gyermek mellett a har-
madik oldalt képviseli, azaz a szülő, aki indirekt módon, de profitál 
az OVPED programból. A programot a Tehetségek Magyarországa 
program keretében az EFOP-3.2.1-1-2016-00001 azonosítószámú 
projektből valósította meg a Matehetsz; sikerének köszönhetően a 
Matehetsz úgy döntött, hogy a 2019-2020-as köznevelési évben is 
lehetőséget ad arra, hogy az egy évvel ezelőtti pilot programban 
résztvevő óvodák nagy része folytathassa munkáját. A már említett 
45 óvoda igényeit felmérve a Matehetsz 2019. október 15-től 10 
hónapon át 27 óvoda 125 csoportjának lehetővé tette az OVPED 
rendszer további használatát.

Forrás: www.ovped.hu
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Adatkezelési tájékoztató
Magyar Tehetséggondozó Társaság

– Érvényes: 2019. szeptember 20-tól –
A Magyar Tehetséggondozó Társaság (a továbbiakban: MTT) 
által végzett adatkezeléseket, és az érintett adatkezeléssel kap-
csolatos jogait az alábbiakban foglaljuk össze.

1. Az adatkezelő megnevezése
Név: Magyar Tehetséggondozó Társaság
Cím: 4032. Debrecen, Egyetem tér 1.
Adatkezelési koordinátor: Tóth Ilona
E-mail cím: mttadkor@gmail.com  
Honlap: www.mateh.hu

2. Érintettek jogai
2.1.  Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére az MTT tájékoztatást ad az általa ke-
zelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott 
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjá-
ról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adatto-
vábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az MTT a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfel-
jebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett 
erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E 
tájékoztatás ingyenes.

2.2. Helyesbítés joga
Az érintett kérelmére az MTT helyesbíti az érintettre vonatko-
zó pontatlan személyes adatokat. 
2.3. Törléshez való jog
Az MTT a személyes adatot az érintett kérelmére törli, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, 
melyre gyűjtötték,
b) az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkeze-
lésnek nincs más jogalapja,
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
d) az adatkezelés jogellenes,
e) jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalom-
mal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan 
került sor.

Az adattörlés korlátai:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozó-
dáshoz való jog gyakorlása;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötele-
zettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkez-
előre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása kereté-
ben végzett feladat végrehajtása;
c) népegészségügy területét érintő közérdek;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és törté-
nelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben 
a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné 
vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve vé-
delme.

2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlá-
tozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az ada-
tok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának kor-
látozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes ada-
tokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-
delméhez; vagy
d) az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben 
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megál-
lapítást nyer, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbsé-
get élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes ada-
tokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, 
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogai-
nak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagál-
lam fontos közérdekéből lehet kezelni.

2.5. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adat-
kezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban meg-
kapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továb-
bítsa, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerző-
déses jogalapon alapult.

2.6. Tiltakozás joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérde-
ken alapul vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik 
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása köz-
vetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudomá-
nyos kutatás céljára történik.

2.7. Jogorvoslati jog
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, 
hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsé-
relem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. 
A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fa-
sor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.; tel.: +36 (1) 391-
1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ügyfélszolgálat@naih.
hu.
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatai-
nak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, bírósághoz for-
dulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A 
per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3. Az adatkezelés biztonsági elvei
Az MTT a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyúj-
tása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja 
meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
b) hitelessége és hitelesítése biztosított;
c) változatlansága igazolható;
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az MTT olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedé-
sekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmé-
ről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kocká-
zatok ellenmegfelelő védelmi szintet nyújt.

4. Adatkezelések
Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az MTT az egyes feladata-
inak ellátása során milyen személyes adatokat kezel, milyen 
célból és feltételekkel. Amennyiben az adatkezelés az érintett 
hozzájárulásán alapul, úgy a hozzájárulás bármikor vissza-
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vonható az elérhetőségeinkre eljuttatott kérelemre. Az adato-
kat ilyenkor töröljük, kivéve, ha az adatkezelésnek más joga-
lapja is lehet (pl. számla adatainak számviteli törvény szerinti 
megőrzési ideje).

4.1 Tagok nyilvántartása

A személyes adatok szolgáltatása a Ptk. 3:80. § i) pontján ala-
pul, mely szerint az ügyvezetés feladata a tagság nyilvántar-
tása. A személyes adatok megadásának elmulasztása – az ügy 
jellegétől függően – azzal járhat, hogy a jelentkező nem tud 
belépni az MTT-be.
A jelentkezési lapot az MTT honlapjáról lehet letölteni, mely 
kinyomtatható és kézzel kitölthető vagy a jelentkező saját 
gépére lementhető, géppel kitölthető, és kitöltést követően 
nyomtatható. A kinyomtatott jelentkezési lapot a jelentkező-
nek saját kezűleg, kék tollal alá kell írnia. A jelentkezési lapot 
az MTT adatkezelési koordinátorához kell eljuttatni papír ala-
pon, postai úton vagy színes szkennelt formában, e-mailben.

4.2 Szerződéses partnerek és kapcsolattartóik adatainak 
nyilvántartása

A személyes adatok szolgáltatásának jogalapja a szerződés 
teljesítése. A személyes adatok megadásának elmulasztása – 
az ügy jellegétől függően – azzal járhat, hogy a szerződést 
nem tudjuk teljesíteni.

4.3 Kitüntetések

A személyes adatok szolgáltatásának alapja a javaslattevő 
önkéntes hozzájárulása. A személyes adatok megadásának el-
mulasztása – az ügy jellegétől függően – azzal járhat, hogy a 
kitüntetésre előterjesztett javaslatot az MTT nem tudja befo-
gadni.
A kitüntetésre javasolt személy adatainak kezelése az MTT 
jogos érdekén alapul. Ehhez kapcsolódóan vizsgáltuk, hogy 
az érintettnek érdeke fűződhet ahhoz, hogy adatait egy kitün-
tetésre javaslatot tevő ne adja meg az MTT részére. Tekintettel 
arra, hogy az MTT által adott kitüntetés a tehetséggondozó 

munka elismerését fejezi ki, pozitív üzenete és társadalmi 
hasznossága van, megállapítottuk, hogy az MTT jogos érdeke 
az adatkezeléshez elsőbbséget élvez az érintett jogaihoz ké-
pest, az adatkezelés megalapozott.

4.4 Konferencia-szervezés

A személyes adatok szolgáltatásának alapja a konferenciára 
jelentkező önkéntes hozzájárulása. A személyes adatok meg-
adásának elmulasztása – az ügy jellegétől függően – azzal jár-
hat, hogy az érintett nem tud a konferenciára jelentkezni.
Az MTT szerződést köt a konferencia szervezésében közre-
működő intézménnyel, mely tartalmazza az adatkezelésre/
adatfeldolgozásra vonatkozó rendelkezéseket is.

4.5 Honlap adatkezelése
Honlapunkról letölthető az MTT- tagságot kérelmező jelent-
kezési lap. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésről ld. részletesen 
a „4.1. Tagok nyilvántartása” pontot.
Az MTT munkamegosztása szerint illetékes alelnök feladata a 
Tehetség folyóiratban és az MTT-honlapon a rendezvényekről 
megjelentetni kívánt fényképek jogszerű közzétételéhez szük-
séges feltételek biztosítása (pl. hozzájárulás megszerzése).

4.6 „Tehetség” szakmai folyóirat

A személyes adatok szolgáltatásának alapja az érintett önkén-
tes hozzájárulása. A személyes adatok megadásának elmu-
lasztása – az ügy jellegétől függően – azzal járhat, hogy az 
MTT nem tudja a folyóiratban közölni a cikket. A „Tehetség” 
szakmai folyóiratunkban a munkamegosztás alapján illetékes 
alelnök feladata a szerzők hozzájárulásának beszerzése.

5. Adatvédelmi incidensek kezelése
Az „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely 
a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, meg-
változtatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jo-
gosulatlan hozzáférést eredményezi.
Az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legkésőbb a tu-
domásszerzőst követő 72 órán belül főszabály szerint a MTT 
elnöke bejelenti a NAIH-nak, kivéve, ha az adatvédelmi in-
cidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve. A bejelentéshez 
javasolt a NAIH honlapján elérhető nyomtatvány használata, 
mely tartalmazza a GDPR által a bejelentésre előírt követel-
ményeket. Az incidensről való tudomásszerzéskor haladékta-
lanul meg kell kezdeni az intézkedést az incidens lehetséges 
káros következményeinek az elhárítására. Ha az incidens való-
színűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve, úgy az érintetteket késedelem 
nélkül tájékoztatni kell (kivéve a GDPR-ban meghatározott 
eseteket).

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnöksége
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TEHETSÉGEKÉRT Arany kitűzővel és oklevéllel kitüntetett MTT tagok

Demarcsek Zsuzsa

Képek a 30 éves jubileumi konferenciáról

Győriné Csomó Ildikó

Gönczi Sándor igazgató átveszi az MTT Elismerő Oklevelét

ECHA diplomák átadása A plenáris előadások hallgatói




