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Tehetségsegítő Tanácsok Országos Kollégiuma (TTOK) Közgyűlés jegyzőkönyve  

Időpont: 2014. október 11. 14.30 

Helyszín: Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium díszterme 

Jelenlévők: a jelenléti ív szerint. 

Dr. Pais Ella köszöntőt mond. 

 

Ella hangsúlyozza, hogy néhány adminisztrációs feladatnak eleget kell tenni a közgyűlés megkezdése előtt.  

 

 Ella felteszi a kérdést a jelenlévőknek, hogy kézfeltartással jelezzék és megállapítható legyen, hogy a 

közgyűlés határozatképes-e? Ella megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. 

 

 Második adminisztratív feladat, hogy levezető elnököt válasszunk. Ella javaslata: Pethő József, a Pécs-

Baranya megyei Tehetségsegítő Tanács titkára. Ella kérdésére kiderül, hogy más jelölt nincs a levezető 

elnök személyére vonatkozóan. A levezető elnök személyéről szavazás megtörténik kézfeltartással. A 

jelenlévők 100%-a elfogadta Pethő Józsefet. Ella felkéri Józsefet a feladatra, aki elfogadja azt. 

 

Pethő József, mint levezető elnök átveszi a szót. 

 
A levezető elnök megállapítja, hogy a Tehetségsegítő Tanácsok Országos Kollégiumának (TTOK) 22 állandó 

tagjából 18 jelen van a közgyűlésen, illetve azt is, hogy új tagok jelentkeztek a TTOK-ba.  

Az elnök kérdésére kézfeltartással szavaz a közgyűlés, az alábbiakat a közgyűlés 100 %-ban elfogadta: 

 a közgyűlés napirendjét  

 a közgyűlésről Szántó Judit a TTOK titkára készít jegyzőkönyvet (Szántó Judit a felkérést elfogadta) 

 a jegyzőkönyv hitelesítője Ella javaslatára Körösi Tibor (Körösi Tibor a felkérést elfogadta)   

Más javaslat nem érkezett sem a jegyzőkönyvező, sem a jegyzőkönyv hitelesítő személyére vonatkozóan, így a 

fentieket a közgyűlés 100%-os az egyetértéssel, egyhangúan elfogadta. 

 

A levezető elnök felkéri Kormos Dénest, hogy tartsa meg a TTOK eddigi egy éves működéséről szóló 

beszámolóját. 

 

Kormos Dénes lép színpadra: a kivetítésre került beszámolót megkapták a jelenlévők korábban, így az előadás 

a már kiküldött beszámoló kiegészítése. Kormos Dénes előadását csatoljuk! 

 

Tanácsok igénye, hogy a TTOK egy olyan szervezetté váljon, ahol együtt lehet gondolkodni, együtt lehet 

dolgozni. 

 

Tény, hogy az önkormányzatok, a fenntartói átalakítás miatt vesztettek súlyukból, és ebben az új fenntartói 

időszakban nem találják helyüket azok a Tanácsok, akik önkormányzati kezdeményezésre jöttek létre. 

 

Az NTP-TSZH-M-MPA-12-es pályázat (Tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatainak támogatása) 

eredményei: 

 A mentor TT-ok munkája eredményeként 17 új Tehetségpont és 5 Tanács alakult a Kárpát-medencében 

 Elkészült a civil tehetségsegítőkről szóló Portrétár http://tehetseg.hu/felhivas-portretar-inditasara 

 Elkészült a TTOK honlapja, logója http://tehetseg.hu/ttok 

 

A Tehetséghidak felhívásban 10 Tanács vett részt, mint a Tehetség Hónapja pályázói 

http://tehetseg.hu/felhivasok/archiv?keys= 

 

 

http://tehetseg.hu/felhivas-portretar-inditasara
http://tehetseg.hu/ttok
http://tehetseg.hu/felhivasok/archiv?keys
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Javaslatok a további tevékenységre: 

 A Genius Loci felhívás még formálódik 

 a Hidak kiterjesztését kormányhatározatban fogadták el, bízunk a mihamarabbi tényleges folytatásban, 

reméljük az idei NTP-s források is nyilvánosak lesznek 

 Tanácsi kezdeményezésre Pécs és Somogy megyében elvi megállapodás került aláírásra az illető 

Tehetségsegítő Tanács és az illető helyi KLIK között.  Ezeket a megállapodásokat a honlapra tesszük! 

 

Pethő József kérdést tesz fel: van-e valakinek Dénes előadásához hozzászólása, véleménye?  

 

1. felszólalás 

 

Pais Ella őszinte köszönetet mond Kormos Dénesnek és csapatának az elvégzett munkáért. Kiemeli, hogy ma 

Magyarországon a tehetségsegítés sikeres 95%-ban a megszállott pedagógusoknak és 5%-ban a pénznek 

köszönhető. Jelenleg a hit és az elkötelezettség visz előre, Ella mindent köszönöm és megállapítja, hogy jó 

irányba haladunk. Ella kifejti, hogy szerinte a továbblépés során fontos, hogy: 

 

o A Tanácsok lélekkel-élettel töltse meg a TTOK-át 

o A pénz, szponzorok keresése rendkívül fontos, muszáj ebbe az irányba haladni. Tanácsok ma nagyon 

kiszolgáltatottak. 

o Fontos a szervezett adminisztráció erősítése, bürokrácia csökkentése. 

o Erősítsük a családok és a tanácsok kapcsolatát. 

o Erősíteni kell a szakmai, mesterségbeli tehetségterületeket. 

 

Pais Ella 2 évig elnök volt, most leköszön és a továbbiakban Kormos Dénes javasolja elnöknek. 

 

2. felszólalás: 

 

Bodnár Gabriella, mint a Magyar Tehetséggondozó Társaság felsőoktatási szekciójának vezetője felszólal: a 

legutóbbi debreceni MTT gyűlésen 22 felsőoktatási intézmény volt jelen. Fontos lenne, hogy a Felsőoktatási 

Tehetségsegítő Tanácsba minél több felsőoktatási intézmény lépjen be. A belépésen túl legyen valódi 

együttműködés.  

 

Kovács Zoltán, mint a TTOK Felsőoktatási tagozatának vezetője köszöni az együttműködés felajánlását. 

 

3. felszólalás: 

 

Szanyi Mária, mint a Felvidéki TST titkára felszólal: 

Mária köszöni a magyarországi segítséget. A szlovák minisztériumban szeretnék bejegyeztetni a Tanácsot, de 

elakadtak annál a pontnál, hogy tulajdonképpen mi is a szakmai minimum követelmény egy Tehetségpont 

létrehozásánál? Már létező szlovák Tehetségpontok minimum követelményeit már elfogadtuk.  

Kérdés, hogy egy Tehetségpont hány Tanácshoz tartozhat? A szakmai indikátorokhoz magyar-magyar szótár 

kellene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Postacím: 1518 Budapest, 112 Pf. 146 
Iroda: 1119 Budapest, Mérnök utca 39. 
Telefon: +36 (1) 799 7970 Fax: +36 (1) 688 4880 
E-mail: info@tehetseg.hu internet: www.tehetseg.hu/ttok 

 

4. felszólalás 

 

Sárdi Péter, mint a Kaposvár-Somogy Megyei TST elnöke felszólal: 

 

 KLIK-kel való megállapodásban első fecske volt. Jelölje ki a KLIK a tehetség koordinátort. Néhány 

Somogy megyei intézményben van tehetségkoordinátor. 

 Kevés a forrás. Nem elég egy, több szponzorra van szükség. Fontos tapasztalat, hogy amikor szponzort 

keresünk, ne pénzt kérjünk, hanem szolgáltatást, kapcsolatokat!  

 Fontos feladatunk a szakmunkások, a mesterségek felé történő nyitás: Pl. „Légy a szakmád mestere” 

kiállítás. 

 

Szavazás következik. 

 

A szavazást a levezető elnök tartja és a kérdések után kézfeltartással jelzik a jelenlévők egyetértésüket, 

tartózkodásukat és egyet nem értésüket. 

 

A Kollégium beszámolóját a közgyűlés 100%-ban elfogadta. 

 

A levezető elnök a közgyűlés elé terjeszti az alábbiakat: 

 

Változzon-e a TTOK neve? Maga a Kollégium „Országos” jelzővel bír, ugyanakkor a határon túlra is átnyúlik, 

javaslat: Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma 

 

Sarka Ferenc hozzászól: a már létező határon túli munkabizottság hatásköre már kiterjed a határon túlra, illetve 

uniós források vajon elszámolhatók lesznek-e ezzel az új névvel? Ha elfogadjuk a névváltozást, az Alapszabályt is 

át kell fogalmazni. 

 

Kőrösi Tibor, a Kőrös-vidéki TST nevében támogatja a névváltozást. 

 

Pais Ella is támogatja a névváltozást, egy jövőbeni tehetségkártyával (tehetségútlevéllel) át lehetne lépni egyik 

iskolából egy másikba. Ma az országhatárok szabadok, a névvel is ki kell fejezni a határok átléphetőségét. 

 

Szavazásra bocsátja a levezető elnök a kérdést. A névváltoztatással egyetért: 99%-ban a közgyűlés, 1 fő 

tartózkodik. 

 

Mivel a Kollégium vezetőinek (elnök és munkabizottság vezetők) mandátuma lejárt, így a levezető elnök 

a közgyűlés elé terjeszti az alábbiakat: 

 

A jelenlévők a közgyűlésre való jelentkeztető felületen leadhatták javaslataikat a TTOK elnökére és az egyes 

munkabizottságok vezetőire vonatkozóan.  

Az Alapszabály szerint 8 fő javaslata kell ahhoz, hogy egy személy felkerülhessen az elnöki vagy munkabizottsági 

vezetői listára. 

A közgyűlés 

 Az elnöki posztra 21 fő Kormos Dénest jelöli, 1 fő pedig Pék Lászlót 

 Az alelnöki posztra 21 fő jelöli Sarka Ferencet 

 Helyi TST munkabizottság vezetőjének Agárdiné Burger Angélát jelöli 

 Megyei térségi TST munkabizottság vezetőjének Sárdi Pétert jelöli 

 Felsőoktatási TST munkabizottság vezetőjének Kovács Zoltánt jelöli 

 Határon túli TST munkabizottság vezetőjének De Negri Ibolyát jelöli 

 

A Tematikus TST munkabizottság vezetőjének 3 fő jelöli Potocki Ferencnét, ami nem elég egyértelműen a 

jelöltlistára való felkerüléshez, ezért a levezető elnök megkérdezi, hogy van-e más javaslat a Tematikus TST 

munkabizottság vezetőjének személyére? 
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Sarka Ferenc úgy véli, hogy Potocki Ferencné, Ági mindenképpen maradjon a sokrétű (művészeti, egyházi, SNI, 

kollégiumi, informatikai, matematikai stb.) tematikus munkabizottság élén. Potocki Ferencné jó e-mail címe: 

potockiagi@gmail.com – a korábbi helytelen e-mailcím miatt jó néhány üzenet nem jutott el Ágihoz. 

 

A közgyűlés egyhangúan Potocki Ferencnét jelöli a tematikus munkabizottság vezetőjének. Más javaslat nincs. 

 

A jelölést az elnök, az alelnök és minden munkabizottság vezető jelölt vállalja. 

 

Az újonnan jelölt munkacsoport vezetők bemutatkoznak az új kollégiumi tagoknak: 

Sarka Ferenc, Agárdiné Burger Angéla, Sárdi Péter, Potocki Ferencné (Hegedűs Krisztina képviseli), Kovács 

Zoltán, De Negri Ibolya,  

 

A levezető elnök felkéri Velkey Lászlót, hogy legyen a szavazat számláló bizottság elnöke, mely felkérést a 

közgyűlés megszavazta a felkérést Velkey László elfogadta. 

A levezető elnök felkéri Szili Gabriellát és Szalkai Máriát, hogy legyenek a szavazat számláló bizottság (szszb) 

tagjai, mely felkérést a közgyűlés megszavazta a felkérést Szili Gabriella és Szalkai Mária elfogadta. 

 

Az szszb tagok kiosztják a szavazólapok. A levezető elnök instrukciója alapján a közgyűlés tagjai a vízszintes 

vonalakra kell, hogy írják a jelölt nevét. Fontos, hogy egy Tanács képviseletében egy tag egy szavazatot adhat 

le!  

 

A szavazólapon szerepel, hogy a közgyűlés által: 

 

Az elnöknek javasolt személy: Kormos Dénes 

Az alelnöknek javasolt személy: Sarka Ferenc 

Helyi TST munkabizottság vezetőjének Agárdiné Burger Angélát javasolják 

Megyei térségi TST munkabizottság vezetőjének Sárdi Pétert javasolják 

Felsőoktatási TST munkabizottság vezetőjének Kovács Zoltánt javasolják 

Határon túli TST munkabizottság vezetőjének De Negri Ibolyát javasolják 

A Tematikus TST munkabizottság vezetőjének Potocki Ferencnét javasolják 

 

A közgyűlés tagjai a szavazatokat összeszámlálják. 

A szavazatszámlálás közben Kormos Dénes kér szót:  

  

 az idei tanév pályázati lehetőségeiről 

 a tehetséges fiatalok TST munkájába való bevonásának fontosságáról 

 a 2014-es őszi Koordinációs Fórumon milyen konkrét célokat képviseljen Kormos Dénes? 

 ne a TST-k működésére szóljon az igény, hanem konkrét programok megvalósítására 

 reméljük, hogy az NTP-s pályázat meghívásos kiírás lesz 

 

Pályázatokkal kapcsolatban további hozzászólás, ötlet nem hangzott el.  

 

A hazai forrás hiánya jelenleg veszélyezteti a szakmai működést, ráadásul a most meghirdetésre kerülő 

pályázatokkal 2015. június 30-ig el kell számolni. 

Kormos Dénes felhatalmazást kér a közgyűléstől, hogy a TTOK Elnöksége levélben kérje miniszter úrtól, Nemzeti 

Tehetség Alapból történő hazai források kiírását. Fontos, hogy a kiírás minél hamarabb megtörténjen, az 

állampolgárok felajánlásának megfelelően és a szakmailag korrekt megvalósításért. A közgyűlés felhatalmazta 

100%-ban Kormos Dénest. 
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Közben a szavazatszámlálás véget ért. Levezető elnök megállapítja, hogy 31 érvényes szavazat leadása történt 

meg. 

 

A szavazás eredménye: 

Új elnök Kormos Dénes 

Új alelnök: Sarka Ferenc 

Helyi TST munkabizottság új vezetője: Agárdiné Burger Angéla 

Megyei térségi TST munkabizottság új vezetője: Sárdi Péter 

Felsőoktatási TST munkabizottság új vezetője: Kovács Zoltán 

Határon túli TST munkabizottság új vezetője: De Negri Ibolya 

Tematikus TST munkabizottság új vezetője: Potocki Ferencné. 

 

 

Szavazatok összesítése: 

 

Elnök: Kormos Dénes 31 szavazattal 

Alelnök: Sarka Ferenc 31 szavazattal 

Helyi TST munkacsoport vezetője: Agárdiné Burger Angéla 31 szavazattal 

Megyei térségi TST munkacsoport vezetője: Sárdi Péter 31 szavazattal 

Felsőoktatási TST munkacsoport vezetője: Kovács Zoltán 25 szavazattal 

Tematikus TST munkacsoport vezetője: Potocki Ferencné 25 szavazattal 

Határon túli TST munkacsoport vezetője: De Negri Ibolya 31 szavazattal 

 

Dr. Bodnár Gabriella 3 szavazatot kapott a Felsőoktatási TST munkacsoport vezetője posztra. 

 

Kormos Dénes, mint új elnök megköszöni a bizalmat és hangsúlyozza, hogy a jó elnök a mögötte álló jó csapattól 

lesz igazán jó. Pais Ellára továbbra is számít az Elnökség munkájában, köszöni az induláshoz adott segítséget. 

Pethő József, mint levezető elnök megköszöni a megjelenést és bezárja a közgyűlést. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Szántó Judit / MATEHETSZ 


