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Az „Ősidőkről”

Kiemelkedő Herskovits Mária munkája:
 1972 „Igényszint és teljesítmény” címmel védte meg doktori 

értekezését
 1980 „..az agyamat kezdte égetni a tehetség kérdése.” 
 1983 „A tehetség specifikus jegyei” címmel jelent meg írása
 1984. Az MTA-ban munkacsoport alakul Ransburg Jenő vezetésével 

„Javaslat kidolgozása az iskola tehetséggondozás hazai 
modelljére” feladattal

 1987 Megalakul az ECHA Hungary
 1988 ECHA első zürichi konferenciája
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„A megalakulás” és a következő év
 1989 

 OTKA támogatással indulnak az első hazai 
tehetségkutatások

 Megalakul Szegeden az MTT

 Az MTT központja Szeged

 A következő év
 ECHA konferencia Budapesten

 Az MTT az MTA Pszichológiai Intézetébe kerül
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A megalakult új szervezet vezetősége
 Gefferth Éva, 

 Králikné Cser Erzsébet,
 Herskovits Mária,
 Farkas Katalin,
 Deme Tamás,
 Báthory Zoltán,
 Rókusfalvi Pál,
 Gáborjáni Péter, 
 Trencsényi László,
 Vastagh Zoltán, 
 Zsolnai József.
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Így kezdődött tehát:

 94 alapító taggal
 „Kétszemélyes vezetés”-el a hétköznapokban

A társaság első elnöke:

Geffert Éva

A társaság titkára

Herskovits Mária



Magyar  Tehetséggondozó  Társaság  
Debrecen, Egyetem tér 1. 

Az első lépések

 Nagyléptékű tagtoborzás
 Szponzorkeresés
 Népszerűsítés

 Szakosztályszervezés
 Tagozatok létrehozása
 Szekciók megalakítása

 Programkidolgozás megkezdése
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Az első lépések eredményei

 Taglétszám 281 fő
 Jogi személy 21

 8 Megyei Pedagógiai Intézet
 11 főiskola, közép - és általános iskola

 Pártoló tag 14
 Létrejöttek a területi elv szerinti tagozatok

 Csongrád Megyei
 Szabolcs – Szatmár Megyei
 Kelet – magyarországi
 Győr Megyei
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Az első lépések eredményei

 Létrejöttek a szekció
 Szülői
 Kémia és környezetvédelmi
 Felsőoktatási
 Gyermek és ifjúságvédelmi
 Vizuális tehetség felismerése
 OM

 1990 a „programkidolgozás éve” 
 Tehetségprogram megalkotása
 ECHA konferencia Budapesten
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Dr. Herskovits Mária így emlékezett az 
alakulására

„Alakulását sok-sok apró, egymástól részben
független,részben összefüggő lépés előzte meg. Az 

események jórészt 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 szereplőknek, akik akkor aligha 

sejtették a hosszú folyamat mai eredményét.”
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Miért jött létre?

„A társaság összefogja mindazon erőket – pedagógusokat, 
pszichológusokat, művészeket, tudósokat, egyéb 
szakembereket, szülőket stb. –, akik tudásukkal, 

munkájukkal vagy anyagi áldozatvállalásukkal a hazai 
tehetséggondozást kívánják segíteni. Közreműködik a 
tehetséggondozás elméleti és módszertani kérdéseinek 

megfogalmazásában és megjelenítésében, azok 
rendszerbe foglalásában.”
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Az alapítás célja

 (a) összefogja, szervezze, koordinálja mindazon 
intézmények (iskolák, felsőoktatási egységek, 
pedagógiai intézetek, civil szerveződésű gyermek- és 
felnőtt szervezetek, alapítványok) működését, amelyek 
fontos feladatuknak tekintik a tehetséges gyermekek 
megfelelő nevelését, képzését, az ehhez szükséges 
feltételek megteremtését;

 (b) konkrét szakmai, szakértői segítséget nyújtson 
azoknak a partnereinek, a hozzá fordulóknak, akik 
mindennapi munkájukban a tehetségnevelés gyakorlati 
megvalósításán fáradoznak.
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Az MTT elnökei

 Dr. Geffert Éva (1989 – 1992)

 Dr. Czeizel Endre (1992 – 2001)

 Dr. Báthory Zoltán (2001- 2004)

 Dr. Balogh László (2004-
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A Tehetség szaklapunk 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 mind ez ideig meghatározó civil
szerveződése, a Magyar Tehetséggondozó Társaság. A lendületet
vett korabeli közéletben 4 szervezet mellett 94 szakember határozta
el a szép egyetemi városban, hogy hosszú búvópatak élet után –
ahogy az 1945 előtti tehetségmentő mozgalom egyik vezetője és a
későbbi évek tehetségügyének meghatározó személyisége, Dr.
Harsányi István mondotta – ismét megkezdődjön a tehetségígéretek
szervezett felkutatása, segítése, tervszerű fejlesztése, hogy – Czeizel
Endre találó szavaival élve – egyetlen nemzeti kincsünk, a
tehetség, végre elnyerje méltó helyét a társadalomban.”
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1994. 
Öt éves a Magyar Tehetséggondozó Társaság

 1994 november 24-25. Ünnepi közgyűlés Budapesten a Géniusz 
Tehetséggondozó Iskolában „Fél évtizede a tehetségekért”
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1999 
A „Tízéves jubileum” éve

Az év egyik legnagyobb eseménye:
az MTT  Kelet-magyarországi Tagozat,

valamint a Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai -
Pszichológiai Tanszéke közös rendezésében Mátészalkán 

megrendezett
„Európai perspektívák a tehetségnevelésben”

című nemzetközi konferencia volt.
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2004
A 15 éves jubileum keretében  kerül 

megrendezésre 

„Tehetségmentés – tehetséggondozás” 
nemzetközi konferencia a Miskolci Egyetemen



Magyar  Tehetséggondozó  Társaság  
Debrecen, Egyetem tér 1. 

2009
A 20 éves jubileumi  konferencia a 

kreativitás és innováció évében



A 20 éves évfordulóra alapítottuk a 
„Tehetségekért” 

arany kitűző kitüntetést

Az ünnepi jubileumi 
konferencián a 
választmány 

harmincegy személynek 
adományozott 
Tehetségekért

aranykitűzőt és 
díszoklevelet.
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Az oktatási miniszter így fogalmazott 2009-ben: 
„A tehetségek segítése közös nemzeti ügyünk.”
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2014
25 éves Jubileumi konferencia Debrecen

„DEBRECENI 
TEHETSÉGMŰHELY”

 Személyes emlékek a MTT 
25 évéből

 Az MTT tíz szekciójának 
szakmai ülése
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2019 „az MTT 30 éves !”
Szakmai konferencia Eger 

„VISSZATEKINTÉS”
 „Az elveszett magyar géniusz” 
 A Magyar Tehetséggondozó Társaság 

tevékenysége.
 A tehetségsegítés lehetőségei a 

köznevelésben. 
 Áttekintés a MTT szekcióinak munkájáról. 
 Az MTT 30 éves működésének kiemelkedő 

eseményei.
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Kommunikációs csatornáink
Az MTT honlapja

2004-től ad tájékoztatást 
munkánkról

TEHETSÉG
(1992)

Egy szaklap a tehetséggondozás 
szolgálatában

„Szórólapok”
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Szaklapot alapítottuk 1992 - ben

Tehetséggondozás                                                      
vagy

Tehetség ?
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Egy szakfolyóirat a tehetséggondozás 
szolgálatában

- Lapot indítottunk
- Szponzort kerestünk – lett
- Új nyomda Új formátum
- „Az kell ami a háborúhoz”
- Szerzők, riportalanyok kerestetnek
- Új nyomda/ák megújult lap
- Új kiadónk lett! (Apáczai Kiadó)
- Elméleti írások
- Sorozatok
- Kézzel írt intelmek
- Megfontolandó gondolatok



Magyar  Tehetséggondozó  Társaság  
Debrecen, Egyetem tér 1. 

Az MTT honlapja
2004-től ad tájékoztatást a világnak 

munkánkról
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„Nagykonferenciák”
 Az első, hazánkban megrendezett ECHA - konferenciára 

1990-ben került sor Gefferth Éva szervezésében. 
 2000-ben, a Balogh László által vezetett pedagógiai-

pszichológiai tanszék gyakorlati és kutatómunkájának 
elismeréseképpen Debrecenben kerülhetett megrendezésre 
a 7. nemzetközi ECHA konferencia számos külföldi 
tehetséggondozó szakember részvételével. 

 2006-ban az OKM, az ECHA, a Magyar Tehetséggondozó 
Társaság, a Professzorok az Európai Magyarországért 
Egyesület és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat által Budapesten és Miskolcon rendezett 
háromnapos nemzetközi konferencia a tehetséggondozás 
témakörében. 
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„ECHA műhelyek” éves konferenciák 
A Debreceni Egyetemen ECHA diplomát szerzett 

„Tehetségfejlesztő szakértők” és az MTT tagjainak közös szakmai 

tanácskozása
ECHA - Diplomások Műhelye

Kelet-Magyarországi Tehetségfejlesztő Konferencia

Kazincbarcika 2017. április 7-8.
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Kiadványok, amelyek az MTT 
támogatásával jelentek meg

 Több olyan kötet jelent meg, amelynek 
szerzői, szerkesztői az MTT tagjai voltak

 Az MTT kiadásában jelent meg:
 Harsányi István: Tehetségvédelem 1994.
 Polonkai Mária – Herskovits Mária (szerk.) 

Tehetség és társadalom (1996)
 Martinkó József: (1999) A Magyar 

Tehetséggondozó Társaság története
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Az MTT támogatásával jelentek meg

 Almanch 2002.

 Páskuné Dr. Kiss Judit: A tehetséggondozó 
szolgáltatásokhoz történő hozzáférés pedagógiai 
és szociológiai tényezői (Kutatási beszámoló 2014.)
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A Magyar Tehetséggondozó
Társaság Elnöksége 2017. március
1-i elnökségi ülésén hozott
határozatával alapította meg a
fiatalok tehetséggondozása
érdekében végzett kiemelkedő
tevékenység elismerése céljából
„A Magyar Tehetséggondozó
Társaság Elismerő Oklevele”
kitüntetést. E kitüntetés egy adott
szervezetnek (intézmény; civil
szervezet, gazdasági társaság stb.)
a tehetséggondozás terén végzett
sikeres munkája elismeréseként
ítélhető oda.

Az MTT Elismerő Oklevele
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A társaság jelenlegi (2019) szekciói
A szekciók meghatározó szerepet töltenek be egész 
tevékenységrendszerünkben, hiszen itt folyik az érdemi munka.
 Szekciók:

 Tanítói: Németné Dávid Irén
 Felsőoktatási: Dr. habil. Bodnár Gabriella
 Szakértői: Dr. Heimann Ilona
 Kémia és környezetvédelmi: Dr. Török Istvánné
 Óvodai: Szilágyi Ildikó
 Nyugat-dunántúli: Mentler Marianna
 Művészeti: Berta József
 Gyermekvédelmi: Dr. Kollmann J. György
 Kelet-magyarországi: Dr. Dávid Imre

 Társelnök: Császár István
 Dél-dunántúli: Turi Katalin
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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
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Az MTT meghatározó személyiségei voltak

Titkó István

2011 áprilisában hunyt el a Kossuth Lajos Tudományegyetem gyakorló 
Gimnáziumának  matematika-fizika szakos igazgatója. Az oktatói és 

vezetői munka mellett szerepet vállalt a felsőoktatásban, foglalkozott a 
tanárjelöltekkel. Tagja volt az MTT elnökségének. Közéleti 

tevékenysége sokrétű volt: a Magyar UNESCO Bizottság Nevelési 
Albizottsága, a Gimnáziumok Országos Szövetsége. Gyakorlóiskolák 

Országos Szövetsége. Debrecen Város Közoktatásáért  és Apáczai 
Csere János-díjjal kitüntetett pedagógus

Báthory Zoltán

2011. decemberében hunyt el 81 éves korában.
Az MTA tagja, a Magyar Tehetséggondozó Társaság, és az Oktatásért 

Közalapítvány kuratóriumának volt elnöke, a neveléstudomány 
doktora, a Szegedi a Miskolci és a Budapesti Corvinus Egyetem tanára.

Nagy tudású, sikeres tehetséggondozó szakembert, vezetőt, 
felejthetetlen oktatót, tanárt a magyar oktatás megújításán fáradozó 

oktatáspolitikust veszítettünk el. 
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Az MTT meghatározó személyiségei voltak

Czeizel Endre

2015.-ben hunyt el 81 éves korában.
Orvos genetikus a társaság örökös tiszteletbeli elnöke. Több 

tehetségtémájú szakkönyv szerzője, a Debreceni Egyetem tanára.
Évtizedeken át kereste a választ arra a kérdésre, hogy mi a tehetség és a 

talentum, illetve ki a tehetséges és talentumos ember. 

Nagy Kálmán

2016.-ban 76 éves korában hunyt el a Kelet-magyarországi tagozat vezetője,
a Törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola igazgatója. 

Meghatározó személyisége volt a magyarországi általános 
iskolai tehetséggondozás korszerű pszichológiai, pedagógiai alapokon 

történő továbbfejlesztésének.
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Tisztelt jubileumi konferencia!
Kedves MTT tagok!

Révész Géza gondolataival 
köszönöm meg figyelmüket! 

Sarka Ferenc
fsarka@t-online.hu

mailto:fsarka@t-online.hu
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„…a tehetség korai felismerésének nincs addig 
semmi jelentősége,

míg a tehetség védelme nem válik társadalmunk egyik 
céljává,

míg a nemzet tehetségeseinek nem nyújtunk alkalmat 
szellemi

és erkölcsi javaiknak kifejtésére és értékesítésére. 
Mi értelme lenne annak, hogy a talentumokat korán 

felismerjük, kiválasszuk és kiműveljük, 
ha aztán nem gondoskodunk arról,

hogy olyan helyet foglalhassanak el, mely 
képességünknek

legjobban megfelel?
Mit használ a nemzetnek, ha legértékesebb tagjait 

kiművelésük után a véletlennek, a sors szeszélyeinek 
tesszük ki, és törekvésüket a tehetségtelenek –

többnyire sikeres konkurenciájával szemben nem 
segítjük elő?”

Dr. Révész Géza 
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