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ÉReTT-3/2015. 

Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács 

Munkaterve a 2015-ös évre 

1. Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács (továbbiakban: ÉReTT) 

munkáját meghatározó központi és helyi szabályzók 

 

 A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat. 

 Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács Működési rendje. 

 

2. Működési feltételek 

 

2.1. Személyi feltételek 

Az ÉReTT működését az Elnökség a tagsággal együttműködve végzi, melynek létszáma az 

„Éves munkaterv” elfogadásakor: 

a) tagsággal rendelkező magánszemély(ek) száma:   2 fő 

b) tagsággal rendelkező szervezetek száma: 20  

 

2.2. Tárgyi feltételek 

Az ÉReTT működtetéséhez szükséges adminisztratív és informatikai hátteret a Miskolci 

Rendészeti Szakközépiskola biztosítja.  

Az ÉReTT tevékenységével összefüggő hírek, információk összegyűjtését, megjelentetését, 

nyilvánossággal történő megosztását a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola a 

www.mrszki.hu „ÉReTT” menüpontjában teszi hozzáférhetővé. 

2.3. Gazdasági feltételek 

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. 

3. A 2015-ös év kiemelt feladatai 

 

3.1.  Az ÉReTT a 2015-ös évben 2 alkalommal tart Közgyűlést: 

a) Az Éves munkaterv elfogadása. 

Határidő:  2015. március 13. 

Felelős:  Elnök 

 

http://www.mrszki.hu/
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b) Az Elnökség és a munkacsoportok éves beszámolójának elfogadása. 

Határidő:  2015. november 26. 

Felelős:  Elnök 

 

3.2. Szakmai nap - Tájékoztatás a partnerintézmények rendészeti tehetségsegítéssel 

foglalkozó szakembereinek a hazai tehetségsegítés szakmai tartalmáról, szervezeti 

kereteiről.  

Határidő: 2015. április 16.  

Felelős:  Munkacsoport-vezetők 

 

3.3. Tehetségsegítéssel összefüggő komplex helyzetkép készítése.  

Határidő:  2015. november 15. 

Felelős:  Munkacsoport-vezetők 

 

3.4. A tehetséges tanulók folyamatos követését, eredményeinek nyilvántartását szolgáló 

módszertan és gyakorlat kialakítása. 

Határidő:  2015. november 15. 

Felelős:  Elnökség 

 

3.5. Pályázat figyelés - Az ÉReTT tevékenységi körét érintő pályázati lehetőségek 

figyelése, pályázati konzultáció, pályázatok készítése, benyújtása és megvalósítása a 

partner intézményekkel együttműködve.  

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Titkár 

 

3.6. Mentori térkép elkészítése - Az ÉReTT hálózatában a tehetségsegítő partnerek 

felkutatása (mentorok és diákmentorok). 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Elnökség 

 

3.7. A tehetségsegítés partneri körének bővítése. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Elnökség 

 

3.8. Nyilvánosság biztosítása 

A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola honlapján a www.mrszki.hu weboldalon az 

„ÉReTT” menüpont kialakítása, működtetése. Az ÉReTT tevékenységével 

összefüggő hírek, tartalmak megjelentetése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Titkár 

2015. március 13. 

……………………………………………… 

ÉReTT Elnöke 

http://www.mrszki.hu/

