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Az ÉReTT tevékenységének önkontrollos hatásvizsgálata 

 

1. Az ÉReTT önkontrollos hatásvizsgálatának időpontja: 2017. április 30. 

 

2. Az ÉReTT önkontrollos hatásvizsgálatának időkerete:  

 2015/2016-os tanév 

 2016/2017-es tanév 

 

3. Az ÉReTT önkontrollos hatásvizsgálat célja és gyakorisága 

 

Az ÉReTT önkontrollos hatásvizsgálatának célja a Tanács működésének, 

tevékenységrendszerének áttekintése, a megállapításokra, javaslatokra figyelemmel a 

feladatok meghatározása.  

 

Az ÉReTT önkontrollos hatásvizsgálatával összefüggő feladatokat az éves munkatervben 

kell meghatározni. 

 

4. Az ÉReTT önkontrollos hatásvizsgálatának gyakorisága: tanévente 

 

5. Az ÉReTT önkontrollos hatásvizsgálatának tartalmi elemei 

5.1. Partneri hálózatfejlesztés 

Cél: az ÉReTT tagszervezetinek fokozottabb bevonása az országos tehetségsegítő hálózatba. 

A tagszervezetek aktivitásának javítása, annak elérése, hogy minél több tagszervezet vállaljon 

szerepet a Tanács céljainak, programjainak megvalósításában. Javuljon a tudásmegosztáson 

alapuló hálózati együttműködés. 

Vizsgált indikátorok: 

5.1.1. A Tanács tagjainak, tagszervezeteinek száma 

5.1.2. Partneri-térkép felvételét elvégző tagszervezetek (köznevelési intézmények) 

 száma  

5.1.3. A Tanács közreműködésével megalakított Tehetségpontok száma 

5.1.4. Tehetségpontok száma a Tanács tagszervezetei között 

5.1.5. A Tanács programjainak megvalósításában közvetlen (megvalósítói) szerepet 

 vállaló intézmények/ szervezetek száma 

5.1.6. A Tanács programjainak megvalósításában közvetlen (megvalósítói) szerepet 

 vállaló szakemberek száma 

5.1.7. A Tanács programjainak megvalósításában résztvevők száma 

5.1.8. A Tanács által megvalósított programokba kapcsolódott új partnerek száma 
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5.2. A Tanács tagszervezeteinél és partnereinél megvalósuló programok, a tehetségsegítő 

munka szakmai színvonalának javítása 

Cél: Elérni, hogy tagszervezeteinknél javuljon a tehetségsegítő munka szakmai színvonala, 

valamint új programok szerveződjenek. 

Vizsgált indikátorok. 

5.2.1. A Tanács által megvalósított programok száma 

5.2.2. A Tanács által szervezett és megvalósított szakmai fórumok száma 

5.2.3. A szakmai fórumon résztvevő intézmények/szervezetek száma 

5.2.4. A szakmai fórumo(ko)n résztvevők száma 

5.2.5. A Tanács által megismertetett jó gyakorlatok száma 

5.2.6. A Tanács által szervezett akkreditált képzések száma 

5.2.6.1. Ebből a Tanács közreműködésével szervezett és megvalósult külső  

 szervező által meghirdetett képzések száma 

5.2.6.2. Akkreditált képzés(ek) száma 

5.2.6.2.1. Az akkreditált képzése(ke)n résztvevők száma 

5.2.6.3. Egyéb képzések, műhelybeszélgetések 

5.2.6.3.1. Az egyéb képzéseken, műhelybeszélgetéseken 

résztvevők száma 

5.2.7. A Tanács által szervezett saját képzések, felkészítések száma 

5.2.7.1. A képzéseken, felkészítéseken résztvevők száma 

5.2.8. A Tanács által kidolgozott szakmai programok száma 

5.2.9. A Tanács által működtetett közvetlenül a diákokra irányuló program(ok) száma 

5.2.9.1. A program(ok)ban résztvevő diákok száma 

5.2.10. A Tanács tagszervezeteinél a rendészeti területre irányuló tanórán kívüli 

 tehetségsegítő tevékenységek száma 

5.2.11. A versenyeken elért országos eredmények 

 

5.3. A Tanács tevékenységéhez kapcsolódó nyilvános megjelenések száma 

Cél: A Tanács tevékenységének szélesebb (országos és regionális) körben történő 

megismertetése, ezen keresztül a partneri kör bővítése. 

Vizsgált indikátorok: 

5.3.1.  A Tanács tevékenységének bemutatása országos, regionális fórumokon  

5.3.2. A Tanács tevékenységéről megjelent tájékoztatók száma az írott és 

 elektronikus sajtóban 
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5.4. A Tanács tevékenységéhez kapcsolódó PR tevékenység 

 

Cél: Tájékoztató anyagok és reklámhordozók segítségével a Tanács tevékenységének 

népszerűsítése. 

 

Vizsgált indikátor 

 

5.4.1. A Tanácsot bemutató reklámhordozó anyagok száma 

5.4.2. A Tanács által készített kiadványok száma 

 

5.5. Erőforrásfejlesztés 

 

Cél: A Tanács célkitűzéseinek, programjainak megvalósítását segítő erőforrások fejlesztése. 

 

Vizsgált indikátorok: 

5.5.1. Pályázaton elnyert támogatás 

5.5.2. Adomány 

5.5.3. Szolgáltatás általi támogatás a partnerek, tagszervezetek részéről 

 

Indikátor 

 

2015/2016-

os tanév 

 

2016/2017-

es tanév 

 

Dokumentáció 

 

5.1. Partneri hálózatfejlesztés 

 

5.1.1. A Tanács tagjainak, 

tagszervezeteinek száma  

 

24 24  

5.1.2. Partneri-térkép felvételét 

elvégző tagszervezetek (köznevelési 

intézmények) száma 

 

14 0 Partneri térkép 

5.1.3. Tehetségpontok száma a Tanács 

tagszervezetei között 8 12 

regisztrált 

Tehetségpontok, 

Tehetségtérkép 

(www.tehetseg.hu ) 

5.1.4. A Tanács közreműködésével 

megalakított Tehetségpontok száma 
 

3 

 

4 

www.tehetseg.hu 

felületre feltöltött 

regisztrációs anyag, 

Tehetségtérkép 

http://www.tehetseg.hu/
http://www.tehetseg.hu/
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(www.tehetseg.hu) 

5.1.5. A Tanács programjainak 

megvalósításában közvetlen 

(megvalósítói) szerepet vállaló 

intézmények/ szervezetek száma 

7 10 

Jelenléti ívek 

programok 

5.1.6. A Tanács programjainak 

megvalósításában közvetlen 

(megvalósítói) szerepet vállaló 

szakemberek száma 

10 17 

Jelenléti ívek, 

meghirdetett 

program, megbízási 

szerződések 

5.1.7. A Tanács programjainak 

megvalósításában résztvevők száma 253   246 

Jelentkezési lap, 

jelenléti ív 

5.1.8. A Tanács által megvalósított 

programokba kapcsolódott új partnerek 

száma 

 

2 16  

 

Javaslat, feladat 

1. A hálózatfejlesztés során a tagszervezetek 

számának bővítését jelenleg még nem tervezzük.  

A partneri kör bővítését megalapozta a 

tagszervezetek által elkészített partneri térkép. Ezt 

az adatbázist felhasználva az újabb partnerek 

bevonását szolgáló programok, találkozók 

szervezését tervezzük. 

 

2. A vizsgált időszakban növekedett a köznevelési 

intézmény tagszervezeteinknél a regisztrált 

Tehetségpontok száma. Jelenleg 75%.  

Feladatunk, hogy valamennyi tagintézményünk a 

Tehetségpont hálózat részévé váljon. 

 

3. A hálózatfejlesztés fontos része a tagszervezetek 

és azok szakembereinek fokozottabb bevonása a 

Tanács programjaiba. A vizsgált időszakban 

egyértelmű előrelépés tapasztalható ebben a 

folyamatban. Az egyenletesebb munkamegosztás 

érdekében a továbbiakban célszerű témafelelősi 

rendszer kialakítása. Ennek hatékony működése 

szükségessé teszi a tagszervezetek és az ott dolgozó 

szakemberek aktivitásának további növelését.  

 

4. A Tanács programjaiba bevont résztvevők 

számában lényeges változás nem történt a vizsgált 

időszakban. A programok megvalósításába bevont 

új partnerek számában viszont jelentős előrelépés 

történt. Ennek a tendenciának a megőrzése 

http://www.tehetseg.hu/
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hozzájárulhat a partneri kör folyamatos bővítéséhez. 

 

5.2. A Tanács tagszervezeteinél és partnereinél megvalósuló programok, a tehetségsegítő 

munka szakmai színvonalának javítása 

 

5.2.1. A Tanács által megvalósított 

programok száma 

 

7 10 
jelenléti ívek 

programok 

5.2.2. A Tanács által szervezett és 

megvalósított szakmai fórumok száma 2 3 
jelenléti ívek 

5.2.3. A szakmai fórumon résztvevő 

intézmények/szervezek száma 24 36 
jelenléti ívek 

5.2.4. A szakmai fórumo(ko)n 

résztvevők száma 89 79 
jelenléti ívek 

5.2.5. A Tanács által megismertetett jó 

gyakorlatok száma 

 

2 2 

szakmai fórumok 

programja, 

prezentációk 

5.2.6. A Tanács által szerevezett 

képzések száma 0 2 

jelentkezési lap, 

jelenléti ív 

Ebből     

 a Tanács közreműködésével 

szervezett és megvalósult külső 

szervező által meghirdetett 

képzések száma 

0 1 
MATEHETSZ-es 

képzés 

Ebből    

 Akkreditált képzés(ek) száma 0 1 

csoportos jelentkezés 

-kapcsolattartói 

tábla, névsor, 

jelenléti ív 

(dokumentáció a 

MATEHETSZ-nél) 

o Az akkreditált 

képzése(ke)n 

résztvevők száma 

0 25 
jelentkezési lap, 

jelenléti ív 

 Egyéb képzések, 

műhelybeszélgetések 
0 0 --- 

o Az egyéb képzéseken, 

műhelybeszélgetéseken 

résztvevők száma 

0 0 --- 

5.2.7. A Tanács által szervezett saját 

képzések, felkészítések száma  0 1 

ÉReTT mentori 

program a mentori 

felkészítés 
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prezentációi 

 A képzéseken, felkészítéseken 

résztvevők száma 
0 1 

jelentkezési lap, 

jelenléti ív, 

prezentáció(k) 

5.2.8. A Tanács által kidolgozott 

szakmai programok száma  1 3 
programok 

5.2.9. A Tanács által működtetett 

közvetlenül a diákokra irányuló 

program(ok) száma 

 

1 1 
program  

 

 A program(ok)ban résztvevő 

diákok száma 
24 16 jelenléti ív 

5.2.10. A Tanács tagszervezeteinél a 

rendészeti területre irányuló tanórán 

kívüli tehetségsegítő tevékenységek 

száma 

 

0 0  

5.2.11. A versenyeken elért országos 

eredmények 

 

0 4  

 

Javaslat, feladat 

1. A vizsgált időszakban növekedett a Tanács által 

szervezett és megvalósított szakmai programok 

száma. Kiemelt szerepet kaptak ebben a szakmai 

fórumok, amelyek lehetőséget adtak a hazai 

tehetségsegítő program és hálózat megismertetésén 

túl a rendészet területen folyó tehetséggondozás 

korszerű módszereinek átadására is. A jó 

gyakorlatok átadása több területen adott konkrét 

példát és gyakorlati segítséget a résztvevőknek. 

Tapasztalatunk szerint a tagszervezeteinknél 

egyenetlen a tehetségsegítő programokkal 

kapcsolatos tájékozottság, ami hátrányosan érinti a 

programokhoz, forrásokhoz való egyenlő hozzáférés 

lehetőségét. Mindezeket figyelembe véve a szakmai 

fórumokat célirányos tartalmi elemekkel a jövőben 

is meg kell szervezni. 

 

2. Előrelépés történt a Tanács szervezésében, vagy 

külső közreműködő bevonásával megvalósult 

képzések tekintetében. A képzések jól szolgálták a 

korszerű szakmai és módszertani ismeretek átadását. 

A képzéseket a megfelelő igényfelmérést követően 

a következő időszakban is célszerű megszervezni. 

 

3. A Tanács szakmai erősödését jelzi az önállóan 

kidolgozott programok számának növekedése. Ezek 

a programok egyértelmű innovációt jelentenek, 
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mivel a rendészet tehetség területtel összefüggően 

hasonló anyagok korábban nem készültek. (Mentori 

program, Tehetségútlevél program, tehetséges 

fiatalok találkozója.) A jövőben a kidolgozott 

programok gyakorlati megvalósítására kell, hogy 

kerüljön a fő hangsúly.  

 

4. A köznevelési intézmény tagszervezeteinél folyó 

tanórán kívüli tevékenységek főként a tanulmányi- 

és sportversenyekre való felkészítésekre terjednek 

ki (2015/2016-os tanév kérdőíves felmérése 

alapján). Ezek a programok továbbfejlesztésre 

szorulnak, mert csak részben tartalmazzák a 

komplex tehetségsegítő programokra jellemző 

tartalmi elemeket. Ezen kívül fontos, hogy a 

rendészet tehetség terület egyéb irányaival 

összefüggő szakmailag megalapozott programok is 

szerveződjenek. A továbbképzésekkel, a szakmai 

fórumokkal, a jó gyakorlatok átadásával segítheti a 

Tanács ezt a folyamatot.   

 

 

5.3. A Tanács tevékenységéhez kapcsolódó nyilvános megjelenések száma 

 

5.3.1. A Tanács tevékenységének 

bemutatása országos, regionális 

fórumokon 
0 3 

Program meghívói 

prezentáció 

5.3.2. A Tanács tevékenységéről 

megjelent tájékoztatók száma az írott 

és elektronikus sajtóban 
5 5 

megjelent írások, 

sajtóanyagok, 

elektronikus linkek 

 

Javaslat, feladat 

 

1. A Tanács tevékenységét bemutató írások, 

sajtóanyagok, elektronikus linkek számában 

változás nem történt a vizsgált időszakban.  

 

2. Jelentős előrelépés történt viszont a Tanács 

tevékenységrendszerének bemutatásában országos 

és regionális fórumokon. Mára a Kárpát-medencei 

Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumának 

hálózatában egyre ismertebb és elismertebb az 

ÉReTT jó gyakorlata.  

Az új honlap (www.erett-net.hu) lehetőségeit és a 

tagszervezeteknél meglévő információs 

lehetőségeket jobban ki kell használnunk 

ismertségünk további javítása céljából. Erre a 

feladatra egy önálló témafelelős megbízása 

indokolt. 

http://www.erett-net.hu/
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5.4. A Tanács tevékenységéhez kapcsolódó PR tevékenység 

5.4.1. A Tanácsot bemutató 

reklámhordozó anyagok száma 1 4 

roll up, szórólap, 

plakát, textil táska 

5.4.2. A Tanács által készített 

kiadványok száma 
1 0 

ÉReTT térségi 

program 

 

Javaslat, feladat 

 

1. A vizsgált időszakban új reklámhordozó 

anyagokkal bővült az ÉReTT eszköztára, melyek 

hozzájárulnak a Tanács tevékenységének szélesebb 

körű megismertetéséhez és közvetetten segíthetik a 

partneri kör bővítését is. 

2. A vizsgált időszakban új önálló kiadvány nem 

készült. A felhalmozott gyakorlati tapasztalatok, 

illetve a rendészet tehetség területre kidolgozott 

programok megvalósítása kellő alapot adhat arra, 

hogy erről egy összefoglaló új önálló kiadványt 

készítsünk. A kiadvány megjelenéséhez szükséges 

erőforrások megszerzése érdekében a szervező 

munkát érdemes elindítani. 

 

 

5.5. Erőforrásfejlesztés 

 

 

5.5.1. Pályázaton elnyert támogatás 

 

1.961.066,-

Ft 

1.950.268,-

Ft 

NTP – EMET 

pályázat 

 

5.5.2. Adomány 

 

0,-Ft 35.000,-Ft adományozó levél 

5.5.3. Szolgáltatás általi támogatás a 

partnerek, tagszervezetek részéről 

 

194.874,-Ft 288.684,-Ft 
meghívó 

támogatási kérelem 

 

Javaslat, feladat 

 

1. Az anyagi erőforrások tekintetében továbbra is 

meghatározóak a pályázatok. A további sikeres 

pályázatok érdekében fontos feladat, hogy tovább 

erősítsük a pályázatíró szakmai teamet, illetve 

bővítsük a konkrét megvalósításba bekapcsolódó 

szakemberek és szervezetek számát. 

 

2. A pénzügyi adományok tekintetében lényeges 

előrelépés nem történt. Elsősorban magánszemélyek 

adományai jelentek meg. Az adományozók körét 

megfelelő PR tevékenységgel, illetve a partneri kör 

bővítésével érhetjük el. 
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3. Szolgáltatás általi támogatást jelenleg kizárólag a 

tagszervezeteinktől kaptunk, ami a vizsgált 

időszakban egyértelmű növekedést mutat. A 

következő időszakban célszerű felmérni, hogy 

tagszervezeteinknél, esetleg partnereinknél milyen 

közvetlen és közvetett szolgáltatási támogatásokra 

van lehetőség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ÉReTT tevékenységének önkontrollos hatásvizsgálata kidolgozásában részt vett: 

Bagi István r.ezredes az ÉReTT elnöke 

Deme Zsolt az ÉReTT pályaorientációs munkacsoport-vezetője 

Kormos Dénes kutató-fejlesztő szakpedagógus 

Lövei László az ÉReTT szakképzési munkacsoport vezetője 

Tóth Ilona az ÉReTT titkára 


