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BEVEZETÕ

Tisztelt Olvasó!

A kutatók utánpótlásával – fiatal tudósokkal 
foglalkozó melléklet tizenhetedik számában 
elsõként a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács 
megalakulásáról és céljairól számolunk be. 
Tátrai Ágnes, a Bio-Science Kft. ügyvezetõ 
igazgatója pedig egy többéves példamutató 
kezdeményezés, a BioGén tábor munkáját 

ismerteti. Kérjük, ha a nõk tudományban 
be töltött helyzetével vagy az ifjú kutatók-
kal kapcsolatos témában bármilyen vitázó 
megjegyzése vagy javaslata lenne, keresse 
meg a melléklet szerkesztõjét, Csermely Pé tert 
a csermely@puskin.sote.hu email címen.

Csermely Péter
az MTA doktora

Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani Intézet
csermely@puskin.sote.hu

A jövõ tudósai

MEGALAKULT A NEMZETI TEHET-
SÉGSEGÍTÕ TANÁCS

A tehetségeket sokan valamilyen elkülönült 
vagy elkülönítendõ elitnek képzelik. Ebben 
annyi igazság van, hogy a tehetséges em-
ber mindig egy rendkívül egyedi történet, 
hiszen éppen a tehetsége az, ami külön-
legessé, az átlagból kiemelkedõvé teszi õt. 
Ennek elle nére a tehetség nem valamiféle 
kivételes sa játosság, ami csak nagyon kev-
eseknek ada tik meg. A modern társadalom 
olyan bonyolult kérdésekkel találkozik nap 
mint nap, amelyek megoldásához a lehetõ 
leg különbözõbb fajta tudás- és képessé-
gformák mozgósítása kell. Így (meglehet: 
kis túlzás sal) azt mondhatom, hogy minden 
ember tehetséges, és az igazi feladat nem az, 
hogy kiválogassuk a tehetségeket a többiek 
közül, hanem hogy segítsük megtalálni 
minden kinek azt, hogy éppen õ miben 
tehetséges. A tehetségekkel az állam nem 
tud mit kez deni, hiszen az állam méretû 
óriás rendszerek az átlagos folyamatok 
kezelésére alakultak, amelyekbõl a tehetség 
egyedisége kezelhe tetlenül kilóg. A tehet-

ségsegítésnek tehát dön tõen civil feladatnak 
kell lennie, amelyet az állam optimális esetben 
megért és támogat. 

A Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács azért 
alakult meg, mert a tehetséges fiatalokat segítõ 
magyarországi és határon túli civil szervezõ-
dések száma az elmúlt évtizedben igen örven-
detesen megszaporodott. Ezek a szervezetek a 
tehetség természetébõl faka dóan igen sokré-
tûek: van, amelyik az óvodás korúakkal, 
és van, amelyik az egyetemet végzettekkel 
foglalkozik. Van, amelyik a tu dományban 
felmutatott tehetséget fejleszti, és van, 
amelyik a ritka mesterségekben mu tatott, 
vagy éppen a zenei tehet ségre kon centrál. 
Van hagyomány õrzõbb, és inkább a gen-
erációkon átívelõ ér tékrendbeli örök ségre 
neveli a tehetségeit, és van, amelyik a 
tehetséges fiatalok egyé niségét tartja a leg-
fontosabb értéknek, és in kább a különféle-
ségek közötti együttmû ködésre nevel. 

Nem várhatjuk el semelyik tanárember-
tõl, szülõtõl vagy tehetségét éppen hogy 
próbálgató fiataltól, hogy a százféle 
szervezet százféle sajátosságát kiismerje, 
és rájöjjön ar ra, hogy neki ezek közül ép-
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pen melyik való. Ezért is fontos az, hogy e 
szervezõdések a róluk szóló információkat 
közösen is elér hetõvé tegyék, és tanácsot 
adjanak a segítsé get keresõknek abban, 
hogy milyen irányba kellene indulniuk. A 
Nemzeti Tehetségse gítõ Tanács egyik leg-
fontosabb célkitûzése éppen ez. A Tanács 
azonban egy konzultatív fórum is, ahol a 
tehetségsegítõ szervezetek a mindenkori 
magyar kormányzattal és a tár sadalom más 
képviselõivel egyeztethetik a tehetségek 
segítése céljából fontosnak tartott lépéseket. 
A kormány vállalta, hogy minden évben (a 
Tehetséges Magyarországért Ala pítvány által 
kezdeményezett Tehetség Nap ján – március 
25-én – Bartók Béla szüle tésnapján) beszá-
mol a Tanácsnak a tehetsé gek segítésének 
érdekében tett lépésekrõl. Ezzel a Tanács a 
kormányzati tevékenység e szeletének civil 
kontrollját is ellátja.

A Nemzeti Tehetségsegítõ Tanácsnak 
jelenleg a mellékelt táblázatban listázott 
16 tagja van. Igen nagy öröm a számomra, 
hogy e szervezetek közül egy-egy szervezet 

a Fel vidékrõl és Erdélybõl, két szervezet 
pedig a Vajdaságból csatlakozott hozzánk. 
Keressük a kapcsolatot további határon túli 
(különö sen Kárpátaljai) magyar tehetség-
segítõ szer vezetekkel is.

A tanács nyitott, bármely olyan szerveze-
tet vár a tagjai közé, amely megfelel az 
alábbi feltételeknek:

• a tevékenységük során elvégzi a tehet-
séges, 35 éven aluli fiatalok valamilyen 
szempont illetve eredmény alapján tör-
ténõ több (legalább két) -lépcsõs szelek-
cióját, és az így különbözõ sze lekciós sz-
intekre került fiatalok vagy közössé geik 
munkáját, illetve a fenti kri tériumnak 
megfelelõ közösségek mun káját hosz-
szabb idõn át folyamatosan segíti;

• munkája legalább száz tehetséges fiatalra 
kiterjed;

• munkája nemcsak lokális, hanem több 
régióra is kiterjedõ; 

• munkáját legalább két éve folyamatosan 
végzi;

• a tehetségek kiválasztása és segítése te-

A Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács tagjai Képviselõ személy neve

1.   Bethlen Gábor Alapítvány (Nagyenyed, Erdély) Dvoracsek Ágoston
2.   Bolyai Mûhely Alapítvány Havass Miklós
3.   Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul
         Tanuló Tehetségekért (Zenta, Vajdaság)  

Gajda Attila

4.   Katolikus Pedagógiai Szervezési
         és Továbbképzési Intézet 

Bajzák Eszter nõvér

5.   Kutató Diákok Országos Szövetsége Sulyok Katalin, Daru János
6.   Kutató Diákokért Alapítvány Csermely Péter
7.    Logos Alapítvány (kistérségi iskolák) Rajnai Gábor
8.   Magyar Innovációs Alapítvány Závodszky Péter (Antos László)
9.   Magyar Innovációs Szövetség Pakucs János (Antos László)
10. Magyar Tehetséggondozó Társaság Balogh László
11. Szlovákai Magyar Pedagógusok Szövetsége Pék László
12. Országos Tudományos Diákköri Tanács Szendrõ Péter (Koósné Török Erzsébet)
13. Talentum Mûhely (Gyõr) Mentler Mariann
14. Tehetséges Magyarországért Alapítvány Kállai Gábor
15. Tehetségpártolók Baráti Köre Szendrõ Péter (Lengyel 
 Zsuzsánna, Murányi Andrea)
16. Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
     (Géniusz mozgalom) 

Muhi Béla



1407

vékenysége deklarált elemét jelenti, és
• jogi személy.

Azért volt szükség arra, hogy a tanács 
tagságának feltételeit ilyen szûkre szabjuk, 
mert ha ezt nem tettük volna meg, igen rövid 
idõn belül akár ezer fölé is nõhetett volna a 
tanács tagjainak a száma (hiszen akkor min-
den „jobb” iskolának a tanácsban lenne a 
helye, és melyik iskola nem tartja „jónak” 
magát?), ami rögtön mûködésképtelensé-
get okozott volna. Kérjük az Olvasót, ha 
tud olyan tehetségeket segítõ szervezetrõl, 
ame lyik véleménye szerint megfelel a 
fenti követelményeknek, adjon hírt róla 
a cser mely@puskin.sote.hu email címen, 
hogy közvetlenül felvehessük vele a kapc-
solatot.

Milyen feladatokat tûztünk magunk elé? 
A legsürgõsebbek egyike a www.tehetseg-
pont.hu honlap feltöltése információkkal, 
és egy állandó tanácsadó telefonvonal 
biztosí tása. Terveink szerint erre még idén 
sor kerül, így biztatom az olvasókat, hogy 
írják fel e honlap címét, és látogassanak el 
a honlapra az év vége felé. Szervezünk egy 
levelezõlis tát, ahol célzott információkat 
juttatunk el a tehetségek segítése iránt 
érdeklõdõknek. Erre is a fenti honlapon 
lehet majd jelentkez ni. A terveink között 
szerepel egy országjá rás, ahol a regionális 
Tehetségnapok al kal mat fognak adni a 
helyi tehetségsegítõ kez deményezések 
bemutatkozására. Meg fog juk alapítani 
a tanács baráti körét, amely módot ad a 
munkát pártolóknak, hogy tá mogatásukat 
eljuttathassák hozzánk. Renge teg tervünk 
van még, de úgy érzem hiteles nek, hogy 
ezekrõl majd akkor írjak, amikor már a 
megvalósulásukból is látszik valami.

Fontos vállalásunk, hogy a Magyar 
Tehet séggondozó Társaság Európa-szerte 
elismert elméleti felkészültségére alapozva 
össze gyûjtjük és közzétesszük a tehetségek 
segí tésérõl megjelent kiadványokat, és 
összeg zõen elemezzük ezek tanulságait. E 

munka során a tanács áttekinti a tehetségek 
segíté sének hazai és külföldi lehetõségeit, 
és hosz-szú távú tervet dolgoz ki e lehetõ-
ségek fej lesztésére pályázatokkal, valamint 
a kor mány a tanáccsal kialakított partneri 
viszo nyát rögzítõ kormányhatározat alapján 
állami intézkedések kezdeményezésével. E 
terv né hány kezdeti és vázlatos (bizonyos 
részei ben már megvalósulás alatt is álló) 
elemét (a vitára való ingerlés szándékával 
is) az aláb biakban ismertetem:

1. A tehetséges fiatalok innovációs és me-
nedzseri készségeinek fejlesztése szer-
vezett programokkal és e programok 
kifejlesztését és elterjesztését segítõ 
pá lyázatokkal.

2. Pályázat, illetve programcsomag kidol-
gozása a legkiválóbb tehetséggon-
dozó programok segítésére, tapasz-
talataik el terjesztésére, a tehetséges 
nõk speciális segítésére, a tehetséges 
fiatalok kap cso latrendszere, társadalmi 
beilleszkedésük, önszervezõdésük, 
vezetõi készségeik fej lesztését segítõ, 
önmagukat ellenõrzõ és fejlesztõ kezde-
ményezések létre ho zására és elterjesz-
tésére. (Ennek része ként: a résztvevõ 
fiatalok önszervezõ dését segítõ for-
rások; érzelmi érettségre, a tehetséges 
létforma problémamentes megélésére 
felkészítõ tréningek; kom munikációs 
és pályázati sikerstratégiákra tanító tré-
ningek; „Tanítsd a családod – tanítsd a 
környezeted” program stb.).

3. A tehetségek felismerésének és segíté-
sének szervezett oktatása a tanító- és 
ta nárképzésben (kezdeményezõkész-
ségre, kreativitásra, innovációs szemlé-
letre nevelõ iskolai képzési elemek).

4. Programcsomag kidolgozása a tehetség-
gondozó tanítók és tanárok és a kutató 
tanárok tehetséggondozással kap csola-
tos tevékenységének segítésére. Ennek 
részeként: tehetséggondozási progra-
mokkal pályázható tehetséggondozási 

A jövõ tudósai



Magyar Tudomány • 2006/11

1408

normatíva bevezetése a közoktatásban 
a teljes tanulói normatíva egy ezreléké-
nek erejéig. Pályázat meghirdetése a 
te hetséggondozással foglalkozó tanárok 
számára munkájukat segítõ asszisztens 
felvételére. Fakultatívan választható egy-
séges természetismereti képzés kidolgo-
zása a közoktatásban.

5. Pályázattal elnyerhetõ tehetséggondo-
zási normatíva bevezetése a felsõokta-
tásban a teljes hallgatói normatíva egy 
százalékának erejéig. A normatíva 
ter hére pályázat kiírása a tehetséges 
hall gatók segítését és önszervezõdését 
szol gáló kezdeményezések segítésére a 
fel sõoktatásban. A MSc fokozatú képzés 
elterjedésével párhuzamosan fõként a 
MSc-képzésben részt vevõ, nemzetközi 
színvonalon kutató „MSc-tanári” gárda 
kialakulásának segítése az egyetemeken 
(tehermentesítéssel, kutatási segítséggel 
stb.). E tanárok kiemelt, átfogó szemléle-
tet adó kurzusainak finanszírozása és 
lá togathatóvá tétele a tehetséggondozás-
ba bekerülõ BSc-hallgatók számára is. 
Pá lyatárs program a fiatal tehetségek 
érvé nyesülésének elõsegítésére.

6. A felsõoktatás tehetséggondozó kollé-
giumi rendszerének segítése. A Nemzeti 
Kiválóságok Kollégiumának átadása 
Budapesten és más régiókban. Pályázat 
átgondolása a szakkollégiumok szerve-
zett tehetséggondozó munkájának (akár 
Felsõbb Tanulmányi Intézetként való) 
fejlesztésére. 

7. Kiegészítõ tudományos, illetve gazdasági-
innovációs pályázati konstrukció kidolgo-
zása középiskolai diákoknak és taná-
roknak a pályázatokon már sikeresnek 
bizonyult tudományos mûhelyek, illetve 
kkv-k K+F munkájába való bekapcso-
lódására. 

8. Program kidolgozása a fejlett országok-
ban dolgozó tehetséges magyar fiatalok 
haza hozására és itthoni önálló tevékeny-

ségük biztosítására. A programterv spin-
off és start-up cégek alapítását segítené 
elõ, illetve inkubátorházat hozna létre a 
ha zatérõ, kiemelkedõ fiatalok átmeneti 
elhelyezésére.

9. A tehetséggondozás gazdagításának 
ál lami terheit részben átvállaló „Tehet-
ség alap” létrehozása. Adókedvezmény 
adá sának átgondolása a Tehetségalapba 
befizetõk számára, az örökösödési il-
leték és más járulékok eltörlése, ha az 
örök hagyó a Tehetségalapra hagyja 
vagyoná nak egy részét akár nevesített 
ösztön díjak, illetve hozzájárulás céljára. 
A ki emelkedõ tehetségek további 
elõrehala dásába, külföldi tapaszta-
latszerzésébe befektetõ „Tehetség Rt.” 
és az rt. által folyósított „tehetséghitel” 
megalakítása. Az rt. nyitott lenne, abba 
bármely érdek lõdõ cég vagy magán-
személy beszállhat na, a tehetséghitelt 
megfelelõ feltételek mellett a tehetséges 
fiatalnak késõbbi si kereinek anyagi von-
zatából vissza kel lene fizetnie. E pénzügyi 
konstrukciók speciális segítséget adnának 
a tehetséges fiatalok spin-off és start-up 
cégeinek megalapításához is.
A kormány a tanács mûködésének elindí-

tására 12 millió forintot szavazott meg. 
Hadd hangsúlyozzam azonban itt is, hogy a 
tanács messze nem kormányfüggõ, hanem 
civil szervezõdések által alapított, független 
szer vezet, amelynek munkájában a minden-
kori magyar oktatási és kulturális miniszter 
meg hívottként vesz részt. A civil jelleg az 
anyagi források keresésében is megnyil-
vánul. Szinte még meg sem alakultunk, 
és már beadtuk az elsõ pályázatainkat. A 
késõbbiekben na gyon számítunk a tehet-
ségeket pártoló cé gek és magánszemélyek 
támogatására is. Meggyõzõdésem, hogy a 
tehetségek segí tése a legnagyobb rátával 
megtérülõ hosszú távú befektetés.

Csermely Péter


