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Iktsz.: 1-36/2017.ÉReTT     

 

BESZÁMOLÓ  

az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács  

2016. 01. 01. - 2017. 06. 14. közötti időszakban végzett szakmai munkájáról 

 

A beszámolóban érintett területek: 

1. Szervezettség, taglétszám 

2. Az Elnökség munkája 

3. A tartalmi munka fő elemei, eredményei 

4. Gazdasági feltételek jellemzői 

5. A működés tárgyi feltételeinek jellemzői 

6. A következő év főbb feladatai 

 

1. Szervezettség, taglétszám 

 

Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács nyitott szervezet a rendészeti területen 

folyó tehetséggondozó tevékenység iránt érdeklődő intézmények/szervezetek irányába, ugyanakkor az 

érintett időszakban elsősorban a tagszervezetek közötti együttműködés kialakítására, erősítésére, a 

működés feltételeinek biztosítására koncentrált. A Tehetségsegítő Tanács nagy területet fed le. Az öt 

megyére kiterjedő hatókör (B.-A-.Z.megye, Heves megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-

Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye) ellenére úgy érezzük, hogy erősödött a tagszervezetek 

közötti kapcsolat, tagjaink igyekeztek kapcsolódni a Tanács programjaihoz, azok megvalósításában 

többségük aktív szerepet vállalt.  

A beszámolási időszakban tagszervezeteink száma a putnoki Gomba Lvenet Gimnázium belépésével 

bővült. 

Tagszervezeteink száma összesen: 24 

Összetétele: 

- Megyei Rendőr-főkapitányság      3 

- Köznevelési intézmény    15 

- Felsőoktatási intézmény       1 

- Civil szervezet      2 

- Magánszemély      3 

 

2. Az Elnökség munkája 

 

Az Elnökség a beszámolási időszakban 3 alkalommal ülésezett, valamennyi esetben határozatképes volt. 

Az elnökségi ülések témakörei 

a)  Az Emberi Erőforrások megbízásából a Nemzeti Tehetség Program 2016-2017-es cselekvési 

programja alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-HTT-16-0016 „Hazai 

Tehetségsegítő Tanácsok támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra benyújtott pályázati program 

egyeztetése.  

 

b) Az „ÉReTT hálózat a tehetségekért” (azonosító szám: NTP-HTT-16-0016) pályázati program 

ütemezett feladatai megvalósulásának áttekintése, feladatok, tennivalók egyeztetése.  
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c) Az Emberi Erőforrások megbízásából a Nemzeti Tehetség Program 2017-2018-as cselekvési 

programja alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-HTTSZ-17 „Hazai 

Tehetségsegítő Tanácsok támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra benyújtandó pályázati program 

egyeztetése. 

 

d) Az ÉReTT Díjra felterjesztett jelöltek személyéről szóló döntés meghozatala és a 2017. júniusi 

Közgyűlés előkészítése. 

 

Az Elnökség:  

a) Egy alkalommal elektronikus szavazást kért az 1. pontban megnevezett intézmény felvételi 

kérelmének elbírálásához. 

b) A tagszervezetekkel való kapcsolattartása rendszeres és folyamatos volt. Tevékenységéről, 

programjairól, végzett munkájáról elektronikus levelezéssel és az ÉReTT honlapján igyekezett 

folyamatos tájékoztatást adni. 

 

Az Elnökség állást foglalt abban, hogy a pályázatok megvalósításának ütemezéséhez illesztve a munka 

tervezésének időszakát az éves tervezésről a tanév rendjéhez igazítja.  

 

3. A tartalmi munka fő elemei, eredményei 

 

A beszámolási időszakban a Tanács céljainak megvalósulását két sikeres pályázat segítette, melyet a 

Nemzeti Tehetség Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi 

Erőforrások Támogatáskezelő írt ki „Hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatása” céljából.  

- Az NTP-HTT-15-0012 azonosító számú pályázat átnyúlt a 2016. év első félévére. Beszámoló 

elkészítésének időszaka 2016. Június 30-a volt. 

- Az NTP-HTT-16-0016 azonosító számú pályázat 2016. július hónaptól indult és 2017. Július 

31-vel zárul.  

Az elnyert támogatás mindkét esetben 2 – 2 Millió Ft volt. 

 

a) Szakmai Fórum 

A szakmai fórum szervezésének célja volt, hogy tagszervezeteink számára szakmai- és módszertani 

segítséget nyújtsunk a rendészeti területen folyó tehetségsegítő munkához.  

Az érintett témák az alábbiak voltak: 

- aktuális információk a rendészeti képzésről  

- tehetségdiagnosztika,  

- ÉReTT térségi program,  

- komplex tehetségsegítő programok jellemzői,  

- jó gyakorlatok átadása,  

- egyéni fejlesztő programok alapjainak megismertetése 

- tehetségsegítő programok erőforrásai, a partnerek szerepe, jelentősége a tehetségsegítésben. 

 

Szakmai fórumainkat több helyszínen valósítottuk meg, melyek között köznevelési intézmények és megyei 

rendőr-főkapitányságok egyaránt megtalálhatóak voltak. (Baktalórántháza, Derecske, Nyíregyháza, 

Miskolc) 
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b) Tehetségpont alakítás segítése 

Tagszervezeteink körében a Tanács alapításának időszakában mindössze öt Tehetségpont volt. A 

beszámolási időszakban 2016-ban három (baktalórántházi, egri, putnoki), 2017-ben 4 (derecskei, 

putnoki, csengeri, záhonyi) köznevelési intézményben segítettük a Tehetségpontok megalakulását. Az 

intézményekben a nevelőtestület valamennyi tagja tájékoztatást kapott a tehetséggondozás hazai 

helyzetéről, a Tehetségpontok szerepéről és azokról a lehetőségekről, melyek a hálózatba történő 

bekapcsolódáson keresztül elérhetők. Valamennyi Tehetségpont regisztrációja eredményes volt.  

 

A továbbiakban fontos feladatunknak tekintjük az újonnan szerveződő Tehetségpontok működésének 

folyamatos segítését. 

  

c) Térségi program kidolgozása és működtetése 

Az ÉReTT Térségi programjának kidolgozásával egységes rendszerbe foglaltuk a rendészeti területen 

folyó, tehetségsegítéssel összefüggő szakmai és szervezeti kereteket, módszereket. A Térségi Program 

a Tanács tevékenység rendszerének szervezésén túl segítséget ad a tagszervezeteknél folyó 

tehetségsegítő programok kialakításához és működtetéséhez is. A Programot nyomtatott és elektronikus 

formában is megjelentettük.  

 

A következő időszak feladata a Térségi Program elemeinek gyakorlati megvalósítása, hatásvizsgálata.  

 

Az elmúlt időszakban több országos fórumon (Budapest, Szekszárd, Kaposvár, Miskolc) jó 

gyakorlatként megismertettük más Tehetségsegítő Tanácsokkal is. 

 

d) Önkontrollos hatásvizsgálat 

Az önkontrollos hatásvizsgálat fontos szerepet tölt be a tehetségsegítéssel foglalkozó szervezetek 

szakmailag megalapozott működésének elősegítésében, s egyúttal meghatározó része a 

Tehetségpontokban folyó szakmai munka minőségbiztosításának is. A program megvalósításával az volt 

a célunk, hogy erősítsük azt a folyamat és rendszer szemléletet, amelynek elsajátításával 

Tehetségpontjaink tevékenysége hatékonyabb és eredményesebb lehet. A felkészítés során kiemelt 

figyelmet fordítottunk a Tehetségpontok akkreditációjával összefüggő elvárásokra, feladatokra. A 

programot 2017. március hónapban valósítottuk meg 10 Tehetségpontból érkező pedagógus, szakoktató 

részvételével, összesen 22 fővel. 

 

e) Mentori program megvalósítása 

2017 május hónapban elindítottuk az ÉReTT mentori programját, melynek első eleme volt a felnőtt 

mentorok delegálása és felkészítése. A programra 25 fő jelentkezett, akik között hivatásos állományú 

tagok és pedagógusok, szakoktatók egyaránt megtalálhatóak voltak.  

 

A következő időszak feladata a mentori adatbázis létrehozása, majd a következő tanévtől a pilot program 

meghirdetése és megvalósítása.   
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f) Rendészeti területen tehetséges fiatalok hálózati együttműködésének erősítése 

Célunk volt a különböző térségből érkező tehetséges fiatalok közötti együttműködés kiépítése, erősítése.  

 

Három napos program keretében ismerkedtek meg a fiatalok az érettségi utáni rendészeti képzéssel, 

budapesti szakmai kiránduláson (ORFK) tovább bővíthették tudásukat a témával összefüggően.  

 

Mindez hozzájárult a fiatalok közötti partneri kapcsolatok erősítéséhez, s nem utolsó sorban a 

pályaorientációhoz.  

 

g) Akkreditált továbbképzés 

A Tanács eredményesen pályázott a MATEHETSZ által meghirdetett 30 órás akkreditált képzésre, 

melynek témája az „Egyéni fejlesztő programok a tehetséggondozásban”. A partneri kapcsolataink 

bővítése érdekében a képzésen való részvételt nyitottá tettük. A tagszervezeteinken kívül további három 

külső intézményből érkeztek szakemberek a képzésre.  A program 2017. április hónapban valósult meg 

25 fővel.    

 

h) Pályázat benyújtása 

Az ÉReTT 2017. április hónapban pályázatot nyújtott be a Nemzeti Tehetség Program keretében az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által kiírt 

nyílt pályázati felhívásra, melynek célja a „Hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatása”. A pályázatunk 

befogadása megtörtént,  elbírálása 2017 június hónapra várható. A megpályázott összeg 3 Millió Ft. 

Célunk, hogy a megkezdett szakmai munkát tovább folytassuk, melynek keretében egyre több eleme 

valósul meg a Térségi Programunknak. Tervezett programjaink megvalósításával javul a Tanács és 

tagszervezetinél folyó tehetségsegítő munka szakmai megalapozottsága, tudatossága,.  

 

Tervezett programelemek: 

Kötelező elemek 

- A meglévő jó gyakorlatok megismertetésének és bevezetésének koordinálása 

- A tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése, információs felület működtetése 

 

- A Tanács tehetségsegítő tevékenységének széles körben történő bemutatása 

- Tehetség Alap létrehozásának, működési tervének kidolgozása 

 

Kiegészítő tevékenységek 

- A területi kiegyenlítettség érdekében szakmai segítségnyújtás Tehetségpontok alakításához 

- Partneri- és támogatói hálózat bővítését célzó szakmai program megvalósítása 

- Szakmai fórum a rendészeti tehetségsegítés feladatairól, lehetőségeiről 

 

i) Partner szervezettel benyújtott pályázat  

Tehetségpont kezdeményezéséhez csatlakozva pályázatot nyújtottunk be a MATEHETSZ által kiírt 

Tehetségek Magyarországa Programban megvalósítandó pályázati felhívásra. Ez a pályázat sajnos nem 

nyert támogatást.   
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j) Tanácsadás 

Tanácsadási és konzultációs lehetőséget biztosítunk tagszervezeteink részére. A beszámolási 

időszakban ez elsősorban Tehetségpont, pályázat, programszervezésre terjedt ki. 

 

k) Tehetségsegítő szervezetekkel való együttműködés 

Tanácsunk a beszámolási időszakban folyamatosan együttműködött országos tehetségsegítő 

szervezetekkel – Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Magyar Tehetséggondozó Társaság, 

Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma. 

A Tanácsot regisztráltuk a Tehetségkapu elektronikus rendszerbe.  

l) ÉReTT elismerés 

A tehetséges fiatalok és segítőik elismerésére ÉReTT díjat alapítottunk. Az egyedi készítésű ÉReTT 

tehetség díj üveg alapanyagból készült. Készítője Botos Péter Ferenczy Noémi díjas üvegszobrász. 

A díjat első alkalommal 2016 tavaszán a baktalórántházi rendezvényünkön adtuk át 8 főnek (3 főnek 

tehetségígéret kategóriában, 2 főnek tehetség kategóriában és 3 főnek tehetségsegítő kategóriában). 

 

2017-ben a felterjesztés szempontjait felülvizsgáltuk, ennek eredményeként a tehetség kategóriára 

történő jelölés feltételeit kibővítettük a nemzetközi eredményekre is. 

 

2017-ben tehetségígéret kategóriára 25 jelölés, tehetség kategóriára 5 jelölés, tehetségsegítő kategóriára 

7 jelölés érkezett. Az Elnökség döntése alapján a díjat kategóriánként 3-3 fő kapja tevékenységének, 

szakmai munkájának elismeréseként miskolci rendezvényünkön 2017. június 14-én. 

 

m) Honlap működtetése 

2016-ban az ÉReTT honlapja a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola honlapján kapott helyet. 

Folyamatos volt a Tanácsot, programjait érintő információk megosztása. 2017-től a Tanács önálló 

honlappal rendelkezik, melynek feltöltése még ma is folyamatban van. A honlap a Tanács 

tevékenységével összefüggő információáramlás biztosításán túl lehetőséget kíván adni a 

tagszervezetekben folyó tehetségsegítéssel összefüggő hírek, események, információk, eredmények 

megosztására is. A honlap új elérhetősége – www.erett-net.hu   

4. Gazdasági feltételek jellemzői 

 

a) Együttműködési megállapodás  

Az ÉReTT nem önálló jogi személyiségű szervezet. Pályázatok benyújtásánál a Miskolci Rendészeti 

Szakközépiskola Sport Egyesület jelenik meg kötelezettségvállalóként, és lesz az ÉReTT pályázati 

támogatások kedvezményezettje. A Sport Egyesület és az ÉReTT között a pénzügyi támogatások 

kezelését együttműködési megállapodás szabályozza. 

2016-ban és 2017-ben az Egyesület 2-2 Millió Ft pályázati támogatás pénzügyi lebonyolítását végezte. 

  

b) Adomány 

Tanácsunk önálló Tehetség Alappal nem rendelkezik. Pályázati támogatáson kívül adományok segítik 

a programok megvalósítását. 
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A beszámolási időszakban a Tanács legnagyobb támogatója a Magyar Rendvédelmi Kar volt. 

2016-ban 134.874,-Ft összegű tárgyjutalommal és 60.000,-Ft értékű ajándékutalvánnyal támogatta az 

ÉReTT-et. 

2017 első félévében 138.684,-Ft összegű tárgyjutalommal és 150.000,-Ft értékű ajándékutalvánnyal 

támogatta az ÉReTT-et. 

 

A támogatásokat mindkét alkalommal a tehetséges fiatalok és tehetségsegítők díjazására használtuk fel. 

 

2017 első félévében további egy magánszemély támogatta a Tanácsot 35.00,-Ft-tal. 

 

c) Önkéntes munka 

A Tanács céljainak, feladatainak megvalósításában meghatározó szerepet játszott a tehetségsegítésben 

közvetlenül és közvetetten részt vevők munkája. (Szervezési, adminisztratív feladatok végrehajtásával.) 

 

5. A működés tárgyi feltételeinek jellemzői 

A Tanács működési hátterét egyrészt a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola, másrészt pályázati 

források segítségével biztosítottuk. A működéshez szükséges alapvető technikai eszközök rendelkezésre 

állnak. (irodai-informatikai eszközök, fényképezőgép, projektor, lamináló, szkennelő, Roll-up, 

szórólap, plakát, szatyor…) 

 

6. Összegzés 

A Tanács a beszámolási időszakra tervezett feladatait megvalósította. Programjai iránt érdeklődés 

tapasztalható a tagszervezetek részéről. Bővült a Tehetségpont hálózatba bekapcsolódott intézmények 

száma. (2015 - 5 Tehetségpont; 2017 – 12 Tehetségpont). 

A szakmai fórumokon résztvevők száma 2017-ben más rendészet ágazati képzést végző intézmények 

részvételével tovább bővült. 

Az ÉReTT tevékenysége ismertté és elismertté vált a Tehetségsegítő Tanácsok országos hálózatában. 

 

7. A következő év főbb feladatai 

- Az ÉReTT Térségi Tehetségsegítő Programjának folyamatos megvalósítása, működtetése. 

- A Tanács egyre összetettebb tevékenységének fenntartása és működtetése érdekében új 

munkamegosztási formák kidolgozása szükséges, amiben fokozottabban számítunk a 

tagszervezetink szakembereinek részvételére. (Munkacsoportok témafelelősök.) 

- A honlap tartalmának fejlesztése. 

- Jó gyakorlatok gyűjtése, bemutatása, módszertani anyagok készítése, közzététele. 

- Felnőtt mentorok felkészítése, pilot program indítása. 

- Diákmentorok bevonása, felkészítése. 

- Partneri hálózat bővítése, különös tekintettel a szakmai- és a gazdasági szereplőkre tekintettel. 

- Pályázati aktivitás szintentartása, ennek érdekében a pályázat írásba és megvalósításba további 

szakemberek bevonása.    

- Nyilvánosság biztosítása, aktuális hírek, információk megjelentetése.  

 

 

 

 

http://www.erett-net.hu/
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Tisztelt Közgyűlés! 

A 2016.év és a 2017.év első félévének értékeléséhez érve az Elnökség nevében köszönetemet fejezem 

ki valamennyi tagszervezet és tag részére a beszámolási időszakban tapasztalt együttműködésért és 

közös munkáért. 

 

Tisztelettel kérem, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

Miskolc, 2017. június 14. 

 

 

 

                

 
Bagi István r.ezredes 

            ÉReTT elnök 

 

 

http://www.erett-net.hu/

