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                                   AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA 

      A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ  TÁRSASÁG    2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

                                               (ÖSSZEFOGLALÓ) 

 

 

Bevezetés 

 A beszámoló hagyományosan öt nagy területre terjed ki: 

              - szervezettség, taglétszám, 

              -  az Elnökség, Választmány munkája, 

              -  a tartalmi munka főbb elemei, eredményei, 

              -  gazdasági tájékoztató, 

              - a következő év főbb feladatai. 

I. Szervezettség, taglétszám  

   2014 végére kb. 300 volt a taglétszámunk,  2015-ben  4 új tag lépett be a MTT-be. Az előző két 

évben jelentősebb volt a növekedés, több mint 20 új tag jelentkezett évenként, minden bizonnyal 

a jubileumi kiadványaink és konferencia hatására. Sajnos, a tagdíjfizetésben – erőfeszítéseink 

ellenére – továbbra is van egyenetlenség. A területi megoszlás  is egyenetlen, az élenjáró 

területek az aktív közreműködők létszáma  alapján most is: Hajdú-Bihar megye , Budapest, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye  és  Szabolcs-Szatmár megye.   Szerencsére új tagok más 

megyékből is érkeznek. 

II. Az Elnökség, Választmány munkája 

   Az Elnökség két alkalommal ülésezett, mindkét alkalommal a választmányi ülést megelőzően. 

Ezeken az üléseken a feladatkörnek megfelelő napirendek szerepeltek: előkészítettük a 

választmányi üléseket, megtárgyaltuk a Választmány és Közgyűlés által ránk ruházott feladatok 

teljesítését, valamint megbeszéltük a Társaság aktuális ügyeinek alakulását, intézését. Az 

elnökségi üléseken az elmúlt egy évben 15 határozatot hoztunk. (Mind az Elnökség, mind a 

Választmány határozatai nyilvánosak, a Honlapunkon elérhetők a „Határozatok” rovatban.) 

   A Választmány  három alkalommal ülésezett - az elnökségi üléseket követően kétszer, 

valamint volt Egerben egy „informális” kihelyezett ülésünk. A két hivatalos ülésen a főbb 

napirendek a következők  voltak: - Az MTT 2014. évi gazdálkodásáról szóló jelentés - A 

Tehetség folyóirat új nyomdai megjelentetésének tapasztalatai - Tájékoztató az „Öveges-Laborok 

szekció” megalakításának előkészületeiről - A MTT mint szervezet és a tehetségsegítő tanácsok  

együttműködésének alapkérdései - A MTT-Közgyűlés előkészítése   - Az Elnökségnek a 2014. 

év munkájáról szóló beszámolója  - A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása - A MTT  

2015. szeptember18-19-i győri konferenciájának előkészítése  

     Ezen témakörökkel kapcsolatosan a Választmány 19 határozatot hozott, ezek vezérelték 

munkánkat az elmúlt évben. Természetesen ezeket a témaköröket nem véletlenszerűen jelöltük 

ki, tevékenységünk  alapját az azt megelőző  Közgyűlésen elfogadott kiemelt feladatok  

jelentették. 

     Az informális, kötetlen (nem voltunk határozatképesek) egri őszi ülésen a következő 

napirendek szerint dolgoztunk: - Beszámoló a MTT 2015. évi győri országos konferenciájáról - 

Az Elnökség tagjainak beszámolói a 2014. májusi megválasztásunktól végzett tevékenységről.     

Az éjszakába nyúló beszélgetésen több mint húszan vettek részt a MTT vezetőségéből, s jelen 

volt meghívottként a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter igazgató úr, s az Arany 

János Program Egyesületének képviselői is: Veress Pál és Bíró Gábor igazgató urak. Így 

nemcsak a Társaságunkat, hanem az egész magyar tehetséggondozó munkát is érintő nagy 

kérdéskörök kerültek terítékre: a tanárképzés tehetséggondozásra felkészítő szerepének gyenge 

pontjai; a pedagógus-besorolások ellentmondásai a tehetségfejlesztő munka aspektusából; a 

tanulmányi versenyek rendezésének szakmai és szervezési problémái;  a posztgraduális 

pedagógus szakvizsgára jelentkezők létszámának jelentős  ingadozása a tehetség-specializáción; 
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a MTT-tagság szakmai programokra mozgósításának nehézségei  az új pedagógusi 

munkakövetelmények kötöttségei miatt stb. Ezekkel a problémákkal a MTT vezetése 

folyamatosan foglalkozik, keresve az előrelépés lehetőségeit.     

III. A tartalmi  munka főbb elemei, eredményei 
   A tartalmi munkánk kereteit a korábbi évekhez hasonlóan elsősorban több szekció tartalmas 

tevékenysége, kommunikációs eszköztárunk további fejlesztése, valamint tovább gazdagodó 

külső szakmai kapcsolataink, más szervezetekkel lebonyolított közös programjaink jelentették. 

Ezek közül a legfontosabbakat az alábbiakban emeljük ki. 

     1. Területi, szakmai szervezeteink munkája 

        A 2014-es kiemelkedő jubileumi évhez képest 2015. kevesebb rendezvényt hozott, azonban 

így is voltak szép számmal  konferenciák, műhelyfoglalkozások, tapasztalatcserék, stb. A 

konferenciák köréből most is kiemelkedett a MTT 26. Országos Konferenciája, amelyet  

Győrben rendeztünk szeptember 18-19-én,  a régió felsőoktatási intézményeinek, a 

MATEHETSZ-nek és a Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézményének közreműködésével. 

Ezúton is köszönjük minden közreműködő szervezetnek, intézménynek a támogatását, munkáját 

a nagy sikert aratott konferencia megrendezésében, lebonyolításában. A konferencián a 

tehetséggondozás legaktuálisabb kérdéskörei kerültek terítékre egyrészt előadások, másrészt 

szekcióülések keretében. A konferencia összefoglaló értékeléséről és szekcióüléseiről több 

beszámoló olvasható a Tehetség folyóirat 2015./4. számában, valamint Honlapunkon is. 

(www.mateh.hu)    

      Az előbb említett országos konferencia megszervezésében és lebonyolításában is kiemelkedő 

szerepet vállalt a Nyugat-dunántúli szekció, s rajta kívül a hagyományosan dinamikusan működő  

Kelet-magyarországi, valamint a Kémiai és környezetvédelmi szekciók mellett  az elmúlt évben 

három  szekció különösen aktív volt: a Felsőoktatási, a Tanítói és  a Dél-dunántúli. E helyen is a 

figyelmébe ajánljuk a szekciók vezetőinek a Választmány 2011.  októberi határozatát: „Minden 

szekciótól kérjük, hogy évente minimum vagy egy nagyobb konferenciát  (50 főt meghaladó), 

vagy két kisebbet (50 fő alatti) rendezzen a szakmai munka  továbbfejlesztése érdekében.” 

Ezekbe a programokba célszerű bevonni az újonnan végzett tehetség-szakvizsgás pedagógusokat 

is. Tudjuk, hogy vannak objektív akadályai is – a pedagógusok új munkarendjéből és 

anyagiakból fakadóan is – e programok megszervezésének, s a szekcióvezetőktől a korábbiaktól 

is nagyobb erőfeszítést követel egy-egy rendezvény megszervezése és lebonyolítása. Ezúton is 

köszönjük a szekcióvezetők áldozatos, lelkiismeretes munkáját.   

     2. A kommunikációs eszköztárunk  tovább gazdagodva, kiegyensúlyozottan 

működött  2015-ben is: a MTT Honlap tartalmában tovább gazdagodott, színesedett. A tartalmi 

bővítésből ki kell emelni a  „Szekciók rovatot” működését, s a MTT mint szervezet munkájának 

folyamatos bemutatása is jóval részletesebben és árnyaltabban történik, mint korábban. Országos 

jelentőségű vállalkozásunk,  a „Tehetség szakirodalom” főrovatunk is tovább bővült. Ezt 

2014-ben nyitottuk meg  Honlapunkon, lehetővé téve, hogy a szakemberek, szülők és más 

érdeklődők olvashassák  a legfontosabb hazai kutatási eredményeket. Abban az évben  16 

monográfia és tanulmánygyűjtemény volt  elérhető , s 227 tanulmány, gyakorlati elemzés volt 

olvasható,  ez a lista 2015-ben  egy könyvvel és közel ötven értékes tanulmánnyal gazdagodott. 

A gyűjtést tovább folytatjuk. A MTT-Honlap magas színvonaláért és kiegyensúlyozott 

működéséért ezúton is köszönetünket fejezzük ki Túri Katalin főigazgatónak és Varga Árpád 

tanár úrnak. 

     Természetesen - amint azt folyamatosan olvashatjuk is - a Tehetség folyóirat továbbra is 

magas szakmai színvonalon jelenik meg,  köszönhetően elsősorban Százdi Antal felelős  

szerkesztő úr lelkiismeretes munkájának, köszönjük neki ezúton is! 2014 végén új helyzet 

teremtődött azzal, hogy az Apáczai Kiadó állami tulajdonba került, ezért a Tehetség folyóirat 

további kiadását is meg kellett oldanunk. A Választmány egyhangúlag úgy döntött még 2014 

végén, hogy saját finanszírozásból továbbra is kiadja a folyóiratot,  a miskolci Wondex Kiadóval  
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történő együttműködés keretében. Ezen együttműködés egész évben nagyon harmonikus volt, s 

találtunk megoldást a kiadás külső anyagi támogatására is. 

     3. A Nemzeti  Tehetségsegítő Tanáccsal, a Tehetségügyi Koordinációs Fórummal, a 

MATEHETSZ-szel  a korábbiaknál is szorosabb és sokszínűbb lett  a szakmai 

együttműködésünk.  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, 

kiadványok készítésében, konferenciák szervezésében, lebonyolításában, pályázatok 

értékelésében, akkreditációs folyamatokban stb. Bajor Péter, a MATEHETSZ  ügyvezető elnöke 

különös figyelmet fordított és fordít a MTT-val való hatékony szakmai együttműködésre, s 

egyben munkánk anyagi támogatására is: ez egyrészt a Tehetséghidak Program végrehajtásában 

realizálódott, másrészt az új - várhatóan uniós támogatást is élvező - 2015-20-ig tartó 

„Tehetségek Magyarországa” Program    tervezésében is megvalósult. Ezúton is köszönjük ezt a 

sokoldalú támogatást. 

     4. Szakmai együttműködés a  nevelési-oktatási intézményeket irányító minisztériummal 

A tehetséggondozást érintő fontos kormány-, illetve minisztériumi dokumentum-tervezetekről az 

elmúlt évben is folyamatosan kérték véleményünket. Ezeket a feladatokat - a rövid, néhány napos 

határidők miatt - az Elnökség tagjainak mozgósításával  tudtuk teljesíteni. 

     5. Határon túli kapcsolatok: Vajdaság, Erdély, Felvidék, Kárpátalja 

 Konferenciákon, továbbképzéseken, műhelyfoglalkozásokon való részvétel, tapasztalatcserék és 

más közös programokban realizálódott  e kapcsolatot.  

IV. Tájékoztató a MTT anyagi helyzetéről és gazdálkodásáról  (Külön lapon!) 

V. Főbb tennivalók a következő évben. 

  - A szekciók magas színvonalú munkájának fenntartása, további erősítése szakmailag és 

területileg egyaránt.  - A MTT-honlap tartalmi gazdagításának folytatása.  - A szervezettség 

további  erősítése: taglétszám növelése, különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken. - A 

Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés.  - 

Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel 

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

további erősítése. - További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és 

a MATEHETSZ-szel. – A Választmány egri kihelyezett ülésén felvetődött, a hazai 

tehetséggondozást érintő problémák megoldásaira folyamatosan keresnünk kell a lehetőségeket, 

együttműködve más érintett szervezetekkel. 

Határozati javaslatok: 
1. A Közgyűlés fogadja el  az Elnökség  beszámolóját  a 2015.  évi munkáról. 

2. A Közgyűlés fogadja el a gazdálkodásról szóló tájékoztató jelentést. 

3. A Közgyűlés fogadja el és határozatban rögzítse a 2016. évi főbb feladatok kereteként 

     az V. pontban megfogalmazottakat. 

 

2016. április 5.                                                                        Az Elnökség nevében:  

                                                                                             Dr. Balogh László elnök  sk.  

   
KIEGÉSZÍTÉS: a Közgyűlés a fenti három határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, így azok 

határozati rangra emelkedtek, valamint  4.  határozatként a Közgyűlés egyhangúlag  elfogadta  a 

2015. évi Közhasznúsági Beszámolót. 

 

              2016. április  20.                         

 

         Bohdaneczky Lászlóné dr.   s.k.                          Dr. Balogh László  s.k. 

                 jegyzőkönyvvezető                                                     elnök 


