AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
RENDÉSZETI TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS
MŰKÖDÉSI RENDJE

1. Preambulum
Magyarország a tehetségsegítés terén nemzetközi összehasonlításban is példaértékű
programmal rendelkezik. A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2008. december 4-én döntött
a Nemzeti Tehetség Program (továbbiakban: NTP) elfogadásáról, finanszírozásának elveiről,
valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működésének
elveiről.1 A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008 és 2028 között,
20 évre kiemelt lehetőséget adott a tehetségsegítés fejlesztésére, ami a tehetséges fiatalok
hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítését teszi lehetővé. A Nemzeti Tehetség Program
megvalósításában fontos szerepet töltenek be a Tehetségsegítő Tanácsok.
„A Tehetségsegítő Tanács olyan helyi, vagy térségi kezdeményezésre létrejött szerveződés,
amely a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi összefogással segíti a tehetségek
felkutatását, fejlesztését, a tehetségesek produktumainak hasznosulását és a szükséges
erőforrások bővítésének lehetőségeit. Tevékenységével hozzájárul a tehetségbarát társadalom
kialakításához.”
„… feladata, hogy intézményi, helyi, térségi, megyei vagy regionális szinten összefogják az
adott terület tehetségsegítő kezdeményezéseit, és egyeztető, döntéshozó, véleményformáló
fórumként kialakítsák a tehetségsegítő tevékenységek optimális együttműködését.
A
Tanácsokban a tehetségsegítés iránt elkötelezett szakemberek, a területen működő
tehetségsegítő szervezetek képviselői, illetve a tehetségek segítését támogató magánszemélyek
és szervezetek képviselői kaphatnak helyet.”2
2. A megalakulás előzményei
A tehetség nagyon sokszínű. Vannak olyan komplex formái is, amelyek egy-egy szakterület,
hivatás gyakorlásában jelentenek különleges alkalmasságot. Ezek közé tartoznak a rendészeti
munkában, és annak a speciális területein megmutatkozó tehetségesek. Esetükben több
speciális képesség együttes eredményeként beszélhetünk tehetségekről.
A tehetségek felkutatása és fejlesztése minden esetben csakis egymásra épülő folyamatok
rendszerében lehet eredményes. Foglalkoznunk kell tehát azokkal a kapcsolódási
lehetőségekkel, amelyek hozzájárulhatnak a rendészeti tehetségsegítés átfogó rendszerének
kialakításához, szakmai, szervezeti, anyagi erőforrásainak feltárásához és folyamatos
bővítéséhez.
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Országunk és a rendészeti szakma érdeke, hogy a rendészeti hivatást minél több jó képességű
tehetséges fiatal válassza. E cél elérését kívánjuk segíteni egy rendészeti tehetséggondozást
átfogó partneri hálózat kiépítésével és működtetésével. A fentiekre való tekintettel a Miskolci
Rendészeti Szakközépiskola „Akkreditált Kiváló Tehetségpont”-ként kezdeményezte az
Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács létrehozását és működtetését. A
Tanácsban a rendőr-főkapitányságokkal, rendőrkapitányságokkal, a rendészeti szakmai
specifikumoknak megfelelő szervezetekkel, a pályaorientációs képzést végző
középiskolákkal, az ágazati képzést végző szakközépiskolákkal, valamint a tehetséges
tanulóinkat támogatni kívánó más partnerekkel (cégekkel, civil szervezetekkel,
magánszemélyekkel) való együttműködést tervezzük.
3. Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács Működési rendje
Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács (továbbiakban: Északmagyarországi RTT, vagy ÉReTT) politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független.
3.1. Az Észak-magyarországi RTT céljai
Az Észak-magyarországi RTT:
 Segíti a tehetséges fiatalok rendészeti pályaorientációját és folyamatos fejlesztését.
 Összefogja és szakmai közösséggé, hálózattá formálja a rendészeti
tehetséggondozásban érintett intézményeket, szervezeteket és szakembereket.
 Az együttműködésre építve hozzájárul, illetve kialakítja a rendészeti
tehetségígéretek felkutatásának rendszerét, valamint a tehetségek folyamatos
követésének és segítésének módszereit és szervezeti kereteit.
 Tevékenységével hozzájárul a rendészeti tehetségsegítés komplex erőforrás
rendszerének feltérképezéséhez és folyamatos bővítéséhez.
 Segíti a Tehetségpontok hálózati együttműködését, támogatja új Tehetségpontok
kialakítását, ezzel egyidejűleg a rendészeti tehetségterület megjelenését a partner
intézmények Tehetséggondozó Programjaiban.
 Ösztönzi és maga is részt vesz a Nemzeti Tehetség Program hazai és Európai
Uniós forrásokon alapuló pályázati lehetőségeinek a kihasználásában.
 Tevékenységével, javaslataival igény szerint hozzájárul a szakmai irányító szervek
tehetségsegítéssel összefüggő koncepciójának, programjának kialakításához és
megvalósításához.
3.2. Szervezeti felépítés
3.2.1. Az Észak-magyarországi RTT tagsága
Alapító tagok: Azok az intézmények, munkáltatók, szervezetek, magán személyek, akik az
Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács alakuló ülésén képviseltetik
magukat.
 Zsinka András helyettes államtitkár, Belügyminisztérium, Budapest
 Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany
János Kollégium, Berettyóújfalu
 Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola, Kollégium, Biharkeresztes
 Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola, Szerencs
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Miskolc
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 Csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Csenger
 Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium,
Derecske
 Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium, Miskolc
 Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Könyvtár
Eger
 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, Eger
 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Püspökladány
 Magyar Rendvédelmi Kar, Budapest
 Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet Regionális Tehetségpont, Miskolc
 Miskolci Rendészeti Szakközépiskola, Miskolc
 Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Sport Egyesülete, Miskolc
 Rózsa Imre Középiskola és Kollégium, Újszász
 Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Putnok
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, Nyíregyháza
 Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tokaj
 Tóth Ilona, pedagógiai mérés-értékelés szakos tanár, Miskolc
 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres
József Kollégium, Záhony
 Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium,
Baktalórántháza
Tagok: Azok az intézmények, munkáltatók, szervezetek, gazdasági társaságok, magán
személyek, akik elfogadják az ÉReTT céljait, működési rendjét és az alakuló ülést követően
kérik felvételüket a Tanácsba.
Tagságra jelentkezni az Elnökség által kibocsájtott jelentkezési lapon lehet. A jelentkezési lap
a www.mrszki.hu weboldalon az ÉReTT menüpontból letölthető. A jelentkezés elfogadása a
fenti feltételek teljesülése esetén automatikusan megtörténik. A jelentkezés kapcsán
esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben az Elnökség dönt.
Az alapító és a később csatlakozó tagokat az ÉReTT-ban azonos jogosítványok illetik meg.
A tag szervezetek képviselői és a tag magánszemélyek tisztségekre jelölhetők, részt vehetnek
a munkacsoportok tevékenységében.
3.2.2.





Az Észak-magyarországi RTT tagság megszűnése
Az ÉReTT megszűnésével,
A tag kilépésével,
A tag halálával,
A tagszervezet megszűnésével.

3.2.3. Tiszteletbeli tagság
A tagok javaslata és az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés döntését követően,
tiszteletbeli tag lehet az a hazai, vagy külföldi természetes személy, jogi személyiséggel
rendelkező, vagy nem rendelkező szervezet, aki a tehetségsegítésben példaértékű partnerként
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tevékenykedik. (A tiszteletbeli tagság feltételeit és a javaslattétel rendjét az 1.számú melléklet
tartalmazza.)

A Közgyűlésben a tiszteletbeli tagot, illetve a tagszervezet képviselőjét tanácskozási jog illeti
meg.
3.3.

Az Észak-magyarországi RTT Közgyűlése

3.3.1.




A Közgyűlés szavazati jogú résztvevői
A tagsággal rendelkező szervezetek delegált képviselői, tagszervezetenként 1fő.
A tag magánszemélyek.
Az Elnökség tagjai: 5 fő.
(Tiszteletbeli Elnök, Elnök, titkár, 2 fő munkacsoport-vezető)

3.3.2. Állandó tanácskozási jogú meghívottak
A Közgyűlésnek állandó tanácskozási joggal rendelkező résztvevői a tiszteletbeli tagok.
3.3.3. Meghívottak
A tárgyalandó témától függően a Közgyűlésnek meghívott résztvevői is lehetnek. A
meghívottak köréről a munkacsoportok javaslatait is figyelembe véve az Elnökség dönt.
3.3.4. A Közgyűlés ülésrendje
A Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az ülést az Elnök
akadályoztatása esetén az általa felkért Elnökségi tag hívja össze. A meghívót az ülésnap előtt
legalább 10 nappal meg kell küldeni a tagok és a meghívottak részére.
A Közgyűlés összehívására és napirendjére javaslatot tehetnek a munkacsoportok vezetői is.
A Közgyűlés napirendjére fel kell venni azt a napirendi pontot, amit a tagok 1/3-a az Elnöknél
az ülés napját megelőzően 7 nappal korábban írásban kezdeményez.
A Közgyűlés az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek és a személyiségi jog védelmének
érvényesítése esetén, egyszerű többséggel dönt zárt ülés elrendeléséről.
Az ülést az Elnök, vagy akadályoztatása esetén az általa felkért Elnökségi tag vezeti.
A Közgyűlés ülései nyilvánosak.
3.3.5. A döntéshozatal
A Közgyűlés határozatképes, ha az ÉReTT szavazati jogú tagjainak több mint a fele az ülésen
jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlést az Elnök 10 napon belül
köteles újra összehívni. A megismételt Közgyűlés - az eredeti napirendi pontokban szereplő
kérdésekben - a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
A Közgyűlés a határozatokat a minősített többséget igénylő ügyek kivételével egyszerű
többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
Indokolt esetben a két Közgyűlés között felmerülő sürgős kérdésben elektronikus szavazás is
tartható. Érvényes az a szavazat, amelyet a tagok a megadott határidőig e-mail-ben leadnak az
Elnök által megadott címre. Az érvényes határozat meghozatalához az összes szavazati
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jogosultsággal rendelkező tag felénél több érvényes szavazat leadása szükséges.
Eredménytelen elektronikus szavazás esetén újbóli elektronikus, vagy nyílt szavazás tartható.
Az elektronikus szavazás eredményéről az Elnökség 3 tagja által aláírt jegyzőkönyvet kell
készíteni, amit bármelyik tag megtekinthet.
3.3.6.










A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések
Az ÉReTT Működési rendjének módosítása és elfogadása.
Az éves munkaterv elfogadása.
Az ÉReTT állásfoglalásainak elfogadása.
A tehetségsegítéssel összefüggő átfogó szakmai vélemények, javaslatok elfogadása.
Tiszteletbeli tagok felvétele.
Tagfelvétel kapcsán felmerülő vitás kérdések eldöntése.
Az Elnökség és a munkacsoportok éves beszámolójának elfogadása.
Az Elnökség megválasztása, az Elnökség munkájának értékelése.
Munkacsoportok vezetőinek megválasztása.

Minősített többség - a jelen lévő szavazati jogú tagok 2/3-ának szavazata - szükséges az
alábbi döntésekhez:
 Az ÉReTT Működési rendjének elfogadása.
 Az ÉReTT állásfoglalásainak elfogadása.
 A tehetségsegítéssel összefüggő átfogó szakmai vélemények, javaslatok elfogadása.
A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással hozza, kivétel az Elnök és a munkacsoportok
vezetőinek megválasztása.
3.3.7. A döntések, határozatok nyilvántartása, nyilvánossága
A Közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell vezetni.
A jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei:
 jelenléti adatok,
 napirendi pontok,
 hozzászólások,
 határozatok.
A jegyzőkönyvet a levezető Elnök, 2 fő hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
A határozatokról az Elnök irányításával a titkár folyamatos nyilvántartást vezet, évente újra
kezdődő sorszámozással. A határozatok tárából megállapítható kell legyen a döntés tartalma,
időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya.
A jegyzőkönyveket, a határozatokat és az állásfoglalásokat a www.mrszki.hu ÉReTT
menüpontban a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola honlapján nyilvánosságra kell hozni. A
tehetséggondozás ügyét szélesebb körben érintő döntésekről, állásfoglalásokról a sajtó
bevonásával tájékoztatást kell adni.
3.3.8. Az Elnökség
Az ÉReTT képviseletét, munkájának operatív irányítását az 5 tagú Elnökség végzi. Az
Elnökség tagjainak megbízása 2 évre szól. Az Elnökség tagjai újraválaszthatók.
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Az Elnökség tagja olyan természetes személy lehet, aki nincs eltiltva a közügyek
gyakorlásától. Az Elnököt, és a munkacsoportok vezetőit (2 fő) a Közgyűlés közvetlenül
titkos szavazással választja.
A titkárt az Elnökség véleményének figyelembe vételével az Elnök bízza meg.
3.3.9. Az Elnökség hatáskörébe tartozó feladatok
 A Közgyűlés rendelkezéseinek megfelelően irányítja az ÉReTT tevékenységét,
végrehajtja a Közgyűlés határozatait.
 Az Elnök útján gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról, a Közgyűlés elé kerülő
szakmai anyagok előkészítéséről.
 A Közgyűlés állásfoglalásai, a munkacsoportok véleményének figyelembevételével
állásfoglalást készít, véleményt alkot. Tehetséggondozás területén szerzett szakmai
ismereteire, tapasztalataira építve segíti a Nemzeti Tehetség Program megvalósulását,
a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum BM képviselőjének munkáját.
 Koordinálja a munkacsoportok tevékenységét.
 Irányítja és koordinálja a Tanács éves munkatervének elkészítését és végrehajtását.
 Folyamatosan fejleszti a Tanács partneri hálózatát és bővíti erőforrásrendszerét.
 Irányítja és koordinálja a Tanács munkájáról szóló éves beszámoló elkészítését.
 Folyamatosan figyelemmel kíséri az ÉReTT programjait és működését segítő anyagi
erőforrások felhasználását.
 Ellátja a tagok, tagszervezetek érdekképviseletét.
 Gondoskodik a www.mrszki.hu honlapon az ÉReTT:
o állásfoglalásainak, határozatainak nyilvánosságra hozataláról.
o tevékenységével összefüggő hírek, információk megosztásáról.
 Képviseli az ÉReTT-t a hazai és nemzetközi szakmai fórumokon.
Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülésezik. Az Elnökségi
üléseket az Elnök hívja össze. Az Elnökségi ülés helyét, idejét, valamint a napirendet és a
napirend tárgyalásához szükséges dokumentumokat az ülés előtt 10 nappal a tagok számára
meg kell küldeni.
Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább 3 fő Elnökségi tag jelen van.
Határozatképtelenség esetén legkésőbb 10 napon belül az Elnökségi ülést ismételten össze
kell hívni. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza. Az érvényes határozat
hozatalhoz teljes létszámú Elnökségi ülés esetén legalább 3 fő, ennél kevesebb Elnökségi tag
jelenléte esetén legalább 2 fő egybehangzó szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén
az Elnök szavazata dönt.
Az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a
jelenlévőkkel kapcsolatos adatokat, a napirendi pontokat, az ülésen elhangzott
hozzászólásokat, valamint a meghozott határozatokat, állásfoglalásokat.
Az Elnökség határozatairól az ÉReTT Elnöke a titkár közreműködésével folyamatos
nyilvántartást vezet. Az Elnökség által hozott határozatokat a határozathozatalt követően 15
napon belül a www.mrszki.hu weboldalon az ÉReTT menüpontban nyilvánosságra kell hozni.
3.3.10. A Tiszteletbeli Elnök
A Tiszteletbeli Elnök a rendészeti hivatás terén országosan ismert és elismert személy, aki
elkötelezett a rendészeti képzés különböző területein, szintjein a tehetséges fiatalok
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felkutatásában és pályájuk segítésében. Tanácsaival, javaslataival segíti az ÉReTT munkáját,
közreműködik a rendészeti tehetséggondozás képviseletében a különböző szakmai
fórumokon.
A Tiszteletbeli Elnököt az ÉReTT megalakulását Előkészítő Bizottság kéri fel. Megbízatása
határozatlan idejű. A megbízatás megszűnik a Tiszteletbeli Elnök tisztségről történő
lemondásával.
3.3.11. Az Elnök
 Teljes jogú tagként képviseli az ÉReTT-t a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok
Kollégiumában.
 Az Elnökséggel egyeztetve képviseli az ÉReTT-t hazai és nemzetközi szakmai
fórumokon.
 Segíti az ÉReTT országos- és határon túli hálózatának fejlesztését.
 Irányítja és koordinálja az ÉReTT komplex erőforrásrendszerének feltárását és
bővítését.
 A Nemzeti Tehetségponttal és a Tehetséghidak Projektirodával együttműködve
elősegíti az ÉReTT tevékenységének megismertetését.
 Összehívja a Közgyűlés üléseit.
 Összehívja és vezeti az Elnökségi üléseket.
 Irányítja és koordinálja az ÉReTT éves munkatervének elkészítését, végrehajtását, az
ÉReTT t munkájáról szóló éves beszámoló elkészítését.
 Az ÉReTT gazdálkodásával összefüggő feladatokat ellátó Miskolci Rendészeti
Szakközépiskola Sportegyesület vezetésével együttműködve gondoskodik az éves
pénzügyi beszámoló elkészítéséről és Közgyűlés elé terjesztéséről.
 Gondoskodik a Közgyűlés döntéseinek, valamint a munkacsoportok, javaslatainak
nyilvántartásáról.
3.3.12. A Tanács titkára
 Tevékenységét közvetlenül az Elnök irányításával végzi.
 Gondoskodik az ÉReTT állásfoglalásainak, határozatainak nyilvántartásáról, kezeli és
vezeti a határozatok tárát.
 Figyelemmel kíséri és tájékoztatást ad az ÉReTT tevékenységével összefüggő
pályázatok megjelenéséről.
 Gondoskodik az ÉReTT tagjaira és partnereire vonatkozó adatbázis karbantartásáról.
 Közreműködik az Elnökség és az ÉReTT tagjai közötti információáramlás
működtetésében.
 Folyamatos kapcsolatot tart a Nemzeti Tehetségponttal, a Tehetséghidak
Projektirodával, a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumával.
 Elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az Elnök megbízza.
3.3.13. Az Elnökség tagjainak megbízatása megszűnik
 A tisztújító Közgyűlésen, az újraválasztást tartalmazó napirendi pont tárgyalásának
megkezdésekor.
 Visszahívással, amennyiben az Elnökség valamelyik tagjának magatartása,
viselkedése erre okot ad, tevékenységét nem az ÉReTT céljainak megfelelően végzi. A
visszahívásról a Közgyűlés dönt.
 A tisztségről történt írásban bejelentett lemondással.
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A tag halálával.

Ha az Elnökségi tag megbízatása a két éves megbízás idő lejárta előtt szűnik meg, újabb
Elnökségi tag kizárólag a megbízásból még hátralévő időre választható.
3.4. Az Észak-magyarországi RTT munkacsoportjai
a) Szakképzési munkacsoport.
b) Pályaorientációs munkacsoport.
3.4.1. A munkacsoportok feladatai
 A tematikus témához kapcsolódó tagok, tagszervezetek tehetségsegítő
tevékenységének összehangolása, szakmai-, módszertani segítése.
 „Jó gyakorlatok” összegyűjtése és közreadása.
 Közreműködés az ÉReTT:
o partneri hálózatának és erőforrásainak bővítésében,
o érdekképviseletében,
o tehetségsegítő tevékenységét támogató, segítő programok, pályázatok
megvalósításában, a tehetséggondozással összefüggő intézkedések
véleményezésében.
 A Közgyűlés határozatainak figyelembe vételével a munkacsoport éves
munkatervének elkészítése és megvalósítása.
3.4.2. A munkacsoport vezetője
A Közgyűlés a munkacsoport tagjainak javaslatára két éves időtartamra titkos szavazással
munkacsoport-vezetőt választ. A munkacsoport-vezető a megválasztásával egy időben az
Elnökség tagjává válik.
3.4.3.





A munkacsoport-vezető feladatai
Szervezi és irányítja a munkacsoport tevékenységét.
Szervezi és előkészíti a munkacsoport szakmai javaslatait, állásfoglalásait.
Képviseli a munkacsoportot az Elnökségben.
Szervezi és irányítja az ÉReTT azon határozatainak végrehajtását, amelyek a
munkacsoport illetékességi körébe tartoznak.

A munkacsoport-vezetői megbízatás megszűnésére az Elnökség tagjaira vonatkozó szabályok
érvényesek. (3.3.13. pont)
3.5. Az Észak-magyarországi RTT működési feltételei
Az ÉReTT működtetéséhez szükséges adminisztratív és informatikai hátteret a Miskolci
Rendészeti Szakközépiskola biztosítja. Az ÉReTT tevékenységével összefüggő hírek,
információk megjelenését, megosztását a www.mrszki.hu elnevezésű honlap ÉReTT
menüpontjában teszi nyilvánossá.
Az ÉReTT céljainak megvalósulását támogató adományok kezelését és a pályázatok
benyújtását, sikeres pályázatok esetén az elnyert támogatás felhasználását az ÉReTT
ideiglenesen az önálló jogi személyiségű Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
Sportegyesület tagszervezettel, mint kötelezettségvállalóval együttműködve végzi. Az
együttműködés részletes szabályait a két fél között létrejött „Együttműködési megállapodás”
rögzíti. A pénzeszközök felhasználásáról az ÉReTT Elnöke a Miskolci Rendészeti
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Szakközépiskola Sportegyesületének Elnökével együttműködve a Közgyűlésnek évente 1
alkalommal köteles beszámolni.
3.6.Az Észak-magyarországi RTT Szervezeti Felépítése
AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RENDÉSZETI TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
E L N Ö K S É G

TISZTELETBELI ELNÖK
ELNÖK
TITKÁR
MUNKACSOPORTOK VEZETŐI

SZAKKÉPZÉSI
MUNKACSOPORT

PÁLYAORIENTÁCIÓS
MUNKACSOPORT

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK
MEGBÍZOTT TISZTSÉGVISELŐ

3.7. Az Észak-magyarországi RTT Működési rendjének felülvizsgálata
Az ÉReTT Működési rendjének felülvizsgálatát a záradékban meghatározott időpontot követő
második évben kell első alkalommal végrehajtani, azt követően 2 évente ismételten. A
felülvizsgálat eredményeire, tapasztalataira, az eltelt időszak változásaira figyelemmel a
szükséges módosításokat el kell végezni.
3.8. Záradék
Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács Működési rendjét a tagság a
2015. március 13-án megtartott alakuló ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

………………………………………………………………

Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács
Elnöke
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1. számú Melléklet

A tiszteletbeli tagság feltételei és a javaslattétel rendje

Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács tiszteletbeli tagja lehet minden
természetes személy, jogi, vagy nem jogi személyiséggel rendelkező szervezet aki/amely:
 elkötelezett a tehetséges gyerekek segítésében,
 anyagilag és erkölcsileg egyaránt segíti a tehetségek időben történő felismerését és
gondozását,
 tevékenységével hozzájárul egy tehetségbarát társadalom kialakításához.
A tiszteletbeli tagságra (egyén vagy szervezet) az ÉReTT tagok, és munkacsoportjai tehetnek
javaslatot. Elfogadásáról a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt.
Az ÉReTT-be évente legfeljebb két szervezet és két természetes személy kaphat tiszteletbeli
tag címet.
A tiszteletbeli tagot, illetve a szervezet képviselőjét a Közgyűlésen tanácskozási jog illeti
meg.
A tiszteletbeli tag az ÉReTT rendezvényeire és a szakterületével összefüggő témában folyó
tanácskozásra meghívást kap.
A tiszteletbeli tagság megszűnhet:
 lemondással,
 a tag halálával,
 kizárással,
 a szervezet megszűnésével.

Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács
Elnöksége
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JAVASLATTÉTELI ADATLAP
Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács
tiszteletbeli tagságára
1. A javaslatot tevő szervezet/személy megnevezése:
………………………………………………………………………………………….............
Elérhetőségei:
Cím:…………………………………………………………………………………………….
Telefon:……………………………………..

E-mail:………………………………………

2. A javaslatot tevő eddigi tehetséggondozó tevékenysége

3. A javasolt szervezet/személy neve:
………………………………………………………………………………………….............
Elérhetőségei:
Cím:…………………………………………………………………………………………….
Telefon:……………………………………..

E-mail:………………………………………

4. A javasolt szervezet/személy eddigi tehetséggondozó tevékenységének bemutatása
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5. Az Elnökség állásfoglalása

6. A Közgyűlés döntése
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Kelt………… év……………hó………..nap

………………………………………………………………...
javaslatot tevő
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