Jegyzőkönyv
Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség 2019. április 15-én megtartott elnökségi
üléséről
Helyszín: Budapesti Európai Ifjúsági Központ – NIT iroda (1024 Budapest, Zivatar u. 1-3.)
Időpont: 2019. 04. 15. 16:00
Jelenlévők:
Elnökség: Hegedüs Zoltán, Dóka Ágnes, Bodrogi Richárd, Joel Djogni Segnon
Felügyelő Bizottság: Kósa András Csaba
Titkárság: Horváth Aliz, Szabó Bálint, Taraczközi Anna
Hegedüs Zoltán, a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület elnöke köszönti a megjelenteket és
megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes és szabályszerűen lett összehívva.
Jegyzőkönyv:
Hegedüs Zoltán levezető elnök felkéri Taraczközi Anna a jegyzőkönyvvezetésre, aki elfogadja
a felkérést.
Szavazás:
Igen: 4 fő
Nem 0 fő
Tartózkodik: 0 fő
Az elnökség 4 igen szavazattal elfogadja, hogy Taraczközi Anna készítse a jegyzőkönyvet.
Hegedüs Zoltán kéri, hogy két fő jelentkezzen a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Bodrogi Richárd és Dóka Ágnes vállalják.
Szavazás:
Bodrogi Richárd
Szavazás:
Igen: 4 fő
Nem 0 fő
Tartózkodik: 0 fő
Dóka Ágnes
Szavazás:
Igen: 4 fő
Nem 0 fő
Tartózkodik: 0 fő
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Az elnökség 4-4 igen szavazattal elfogadja Bodrogi Richárdot és Dóka Ágnest jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Napirend elfogadása:
1. Elnöki, elnökségi beszámolók
2. FEB tájékoztató
3. Döntés a tavaszi Küldöttgyűlés napirendi pontjairól
4. A Küldöttgyűléshez kapcsolódó szabályzatmódosítások
5. Döntés beérkezett tagfelvételi kérelmekről
6. Szakmai, érdekképviseleti ügyek és aktualitások
7. Nemzetközi ügyek
8. Vezetőképző és Országos Ifjúsági Fórum kiértékelése, tapasztalatai
9. Ka2-es pályázat koncepciójának kiértékelése
10. Egyebek
Hegedüs Zoltán kéri az Elnökséget, hogy fogadják el a meghívóban is közölt napirendet.
Szavazás:
Igen: 4 fő
Nem 0 fő
Tartózkodik: 0 fő
Az elnökség 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

1.

Elnöki, elnökségi beszámoló:

Hegedüs Zoltán:
Március 22-én sor került a Győr-Moson-Sopron megyei alakuló ülésre. Ezután egy találkozója
volt helyi fiatalokkal. Március 26-án egyeztetett Bauer Bélával az ifjúságkutatás és egyéb más
közös kutatási metszetek kapcsán. A következő időszakban fogják a közös munka lehetőségeit
pontosan meghatározni. Ugyanezen a napon találkozott a Magyar Püspöki Kar Ifjúsági Irodáját
vezető Gábor Miklóssal. Ez az egyeztetés azért volt fontos mert az egyházi ifjúsági vonal
kevéssé van jelen a NIT-en belül. Sok fiatalt elérnek és már régóta kapcsolatban állunk velük.
Március 27-én volt a Fejér megyei alakuló ülés és régiós képzés.
Március 28-án egyeztetett Kosinszky Zsuzsával az Országos Diáktanáccsal kapcsolatos
kérdéskörök kapcsán, valamint a nyelvvizsga 2020-ról. Erről bővebben fog beszélni az
érdekképviselettel foglalkozó napirendi pontnál. Ugyanezen a napon találkozott Illés Boglárka
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helyettes államtitkár asszonnyal, ahol a támogatási kérelmek és a stratégiai partneri
együttműködés volt terítéken.
Március 29 -30 -31.-én került sor a vezetőképzőnkre. Erről a vonatkozó napirendi pontban
fognak beszélni.
Április 2-án került sor a Zala és Vas megyei alakulóülésre, ahová dr. Pintér Mihály kísérte el.
Ezeken az alakulókon felmerültek olyan technikai és operatív kérdések, amelyeket eddig nem
szabályoztak. Ezeket beépítik a szabályzatokba.
Április 5-én Veszprémben tartották meg a megyei alakuló ülést.
Április 6-án került megrendezésre a Nemzeti Ifjúsági Tanács első Országos Ifjúsági Fóruma.
Április 9-én Szolnokra látogatott el helyi szervezetekkel találkozni.
Múlthéten zajlott a Budapesti alakuló ülésünk.
Ezen felül április 11-én részt vett az ELTE Fenntartható fejlődésről szóló konferenciáján, ahol
előadást tartott a fiatalok és az ifjúsági korosztály bevonási lehetőségeiről.
A mai napon, április 15-én került sor a Kerekasztal a Fiatalokért ülésére. Meghallgatták a
szakterületek beszámolóit a Magyar Ifjúsági Konferencia, az ENSZ ifjúsági delegált program
és az Önkéntesség kapcsán. Volt egy tájékoztató a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramban
meghirdetett pályázatokról. Zoli jelezte, hogy az online felületen nem elérhető a szakértői
kiírás. Ezen felül a Tempus tartott tájékoztatást a Szolidaritási Testületről. A következő ülés
június 17-én lesz. Holnap megy a Tempushoz egy egyeztetésre melynek témája a Parlamenti
Ifjúsági Nap előkészületei, ami idén április 30-án lesz. Ismételten felkérték Zolit, hogy
moderálja a rendezvényt.
Bodrogi Richárd:
Részt vett a Junior Chamber International által szervezett Junior Chamber International Europe
Eventen. Ez egy olyan nemzetközi szervezet, mint nálunk a FIVOSZ. Ők szeretnének létrehozni
egy magyar szervezetet a NIT-nek a bevonásával. 29-én az Európa Pontban vesznek részt egy
találkozón Szabó Bálinttal.
Dóka Ágnes:
Április 9-én részt vett az első Ceglédi Ifjúsági Konferencián, ahol bemutatta a NIT-et.
Nemzetközi Munkacsoport ülést tartottak. Sok dolgot sikerült megbeszélniük. Kiosztották a
konzulátusokat a fiatalok között, akiknek fel kell venniük velük a kapcsolatot. Egyeztettek
arról, hogy a V4-es programot hogyan lehetne átdolgozni. Ötleteltek a KA2 pályázat témájával
kapcsolatban. Megtervezték a Dublini BICC meetinget, ami azóta meg is történt.
Elutazott Dublinba egy nemzetközi munkacsoport taggal a BICC meetingre. Kaptak
kellemetlen kérdéseket a magyar helyzettel kapcsolatban. De a 3 nappal később tartott Brüsszeli
COMMEM-en már Ági sok mindenben tudott előre haladni a tárgyalások folyamán.
Részt vett a Youth Forum közgyűlésén, ahol egyeztetett a NIT teljes jogú taggá válásáról az
elnökasszonnyal és a felelős megbízottakkal.
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Joel Djogni Segnon:
Részt vett a NIT vezetőképzőn, ami szerinte nagyon jól sikerült. Úgy érzi sikerült sok dologban
fejlődnünk a Szabadegyetem óta. Részt vett az Országos Ifjúsági Fórumon és a budapesti
alakuló ülésen. Április 22-étől lesz a Nyíregyházi Ifjúsági hét. Ennek keretében csütörtökön
lesz a harmadik ifjúsági konferencia, pénteken pedig a HelloNyiregyháza, aminek ifjúsági
utcájára szervezi, hogy a NIT is kitelepülhessen. Egyeztetett a Budaörsi Városi Ifjúsági Klub
intézményvezetőjével diákönkormányzati lehetőségekről. Beszámolójuk szerint a helyi
fiatalság körében lenne igény egy települési szintű diákönkormányzatra. Joel tájékoztatta őket
a projektekről. A társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárság a
Belügyminisztériumba költözik. Azzal kapcsolatban, hogy ez milyen változásokat fog okozni
a jövőhéten fog tájékozódni.
Taraczközi Anna:
Részt vett az Európai Ifjúsági Fórumon Bukarestben az EU ifi delegáltakkal. Hasznosnak
értékelte az eseményt ugyanis az ifi delegáltak kezdeményezték az Ifjúsági Párbeszéd
megreformálását és az ifjúsági stratégiáról való komolyabb és gyakoribb egyeztetést a
fiatalokkal. Ennek eredményeként összehívtak egy Brüsszeli megbeszélést az Európai Ifjúsági
Hét keretein belül melyen szintén részt fog venni. Hasznosnak értékelte az Országos Ifjúsági
Fórumot és megköszönte az elnökség tagjainak a segítséget és a részvételt.

2. FEB tájékoztató
Kósa András Csaba:
Ő fog egyedül részt venni a FEB-ből a Közgyűlésen. Ebben kéri az elnökség segítséget. 17
megyei és 9 országos képviselő fog részt venni.
Hegedüs Zoltán:
Holnap reggel elküldi a végleges szabályzatokat az elnökség és a FEB részére. Kéri a FEB-et,
hogy alaposan nézze át ezeket, mielőtt a tagság elé kerülne. Szerdán küldi ki a tagság felé a
meghívót a küldöttgyűlésre, csütörtökön pedig megosztja velük a szabályzattervezeteket.
A pénzügyi beszámolóval vannak problémák ugyanis, amikor a könyvelő elkezdte elkészíteni
észrevette, hogy a 2016-os és 2017-es év beszámolóiban nem stimmelnek az összegek és baj
van a főkönyvi számokkal. Abban egyeztek meg, hogy kap egy későbbi határidőt és teljesen
rendbe teszi a pénzügyeket.
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3. Döntés a tavaszi Küldöttgyűlés napirendi pontjairól
Hegedüs Zoltán:
Három tematikus napirendi pont lesz a képzési rendszerről, a működésről és a nemzetközi
munkáról. Peti fogja prezentálni az ifjúsági szakemberek képzéséről gyűjtött anyagokat Ági
pedig a nemzetközi ügyeket. Zoli kéri az elnökség tagjait, hogy kezdeményezzenek még
szakmai napirendi pontokat. Kósa András javasolja, hogy a 2019-es év pénzügyeiről is tartson
az elnökség beszámolót. A Küldöttgyűlés időpontja május 18.-a (szombat) 10:00.
A küldöttgyűlés napirendi pontjai:
1. Elnökség beszámolója
2. Felügyelő Bizottság tájékoztatása
3. A Nemzeti Ifjúsági Tanács Alapszabályának módosítása
4. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
5. Választási Szabályzat
6. Tagfelvételi Szabályzat
7. 2018. évi számviteli beszámoló elfogadása
8. Tájékoztató a 2019. évi pénzügyekről
9. A Nemzeti Ifjúsági Tanács képzési rendszerének bemutatása
10. Az ifjúsági szakemberek képzéséhez kapcsolódó szakmai anyag bemutatása
11. Beszámoló az elmúlt időszak nemzetközi döntéseiről
12. Döntés a teljes jogú taggá válás kezdeményezéséről az Európai Ifjúsági Fórumon
13. Küldöttgyűlés összehívásával kapcsolatos technikai kérdések egyeztetése
14. Döntés beérkezett tagfelvételi kérelmekről
15. Egyebek
Hegedüs Zoltán felterjeszti az elnökség számára a küldöttgyűlés napirendi pontjait és időpontját
elfogadásra.
Szavazás:
Igen: 4 fő
Nem 0 fő
Tartózkodik: 0 fő
Az elnökség 4 igen szavazattal elfogadta a Küldöttgyűlés időpontját és napirendi pontjait.
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4. A Küldöttgyűléshez kapcsolódó szabályzatmódosítások
Hegedüs Zoltán:
Elküldött 4 szabályzatot az elnökségnek. Az Alapszabályról, Választási Szabályzatról,
Tagfelvételi szabályzatról és Szervezeti és Működési Szabályzatról tanácskoznak.
Pintér Mihály:
A módosítások két dologhoz kötődnek. Egyrészt adminisztratív technikai jellegű dolgok, amik
gyakorlatban derültek ki, hogy nem lettek kellőképpen pontosítva. Másrészt az elfogadás óta a
megyei közgyűlésekhez kapcsolódóan jelentek meg olyan dolgok, amiket nem szabályoztunk.
•
•
•
•

•

•
•
•

Az első módosítás a második oldalon található a IV.-es pontban a vagyoni hozzájárulás
3. bekezdésében a március 31. téves dátumként maradt benne. Ez április 31-re módosult.
A második a tagsági jogviszony keletkezésével kapcsolatban a hiánypótlás időtartamát
30 napról 35 napra módosult.
Illetve pontosításként bekerült, hogy a tagsági jogviszony a felvételről szóló döntés
napjával keletkezik.
Módosítás van a 8. oldal 14-es pontjában, a titkos szavazás általános kérdéseinek
tisztázása gyanánt. A megyei közgyűléseknél bekerült az a 18-as pont, ami tisztázza,
hogy ha egy szervezet több megyében is működik és a székhelyétől eltérő megyének a
közgyűlésén szeretne részt venni akkor ezt megteheti.
A 20.-as pontban arról szerettünk volna rendelkezni, hogy ha és amennyiben két tagja
van a megyei közgyűlésnek és ők nem tudnak valamiben megegyezni abban, hogy
melyikük legyen a megyei küldött, akkor ABC sorrend szerint kerüljön meghatározásra,
hogy melyik szervezet jogosult küldöttet delegálni.
Vegyesen voltak említve a szövegben megyei közgyűlés küldöttek és elnökök. Ez
pontosításra került és mindenhol küldöttként szerepel.
A közgyűlés részhez is bekerült a titkosszavazásról szóló rendelkezés.
A Felügyelő Bizottságra vonatkozó külön rendelkezés a 35-ös pontba került, ezáltal a
FEB-re már nem vonatkozik a 35 éves felső korhatár. A 37-es pontban is konkretizálásra
került, hogy ez nem vonatkozik a FEB-re.

•

Az időközi választásra vonatkozó rész került be a 38-as pontba, amiről már régóta
beszéltünk. Eddig ugye probléma volt, hogy például egy 7 tagú elnökségnek 4
különböző időpontban jár le a mandátuma. Így mindenkinek egyszerre ér véget a
megbízatása.
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Djogni Joel Segnon:
Megkérdezi, hogy mi a módja annak, hogy egy tagszervezet egy másik megye közgyűlésébe
tudjon átjelentkezni.
Hegedüs Zoltán:
Az elnökségnek kell benyújtani egy ezzel kapcsolatos kérelmet és az elnökség fogja
megvizsgálni, hogy ennek az átjelentkezésnek van-e jogi alapja és indokolt-e. Ezzel
kapcsolatban az elnökség határozatot hoz. Zoli megkéri Misit, hogy ezt fogalmazza bele az
Alapszabályba. Javasolja, hogy amennyiben az elnökségnek nincs más kérdése vagy javaslata
az Alapszabályhoz, térjenek át az SzMSz-re.
Az SzMSz még egy ponton fog módosulni ugyanis Zoli szeretné behozni a Kabinetvezető
intézményét. Hasznos lenne a szervezet számára, ha szét tudnának válni a szervezethez
kapcsoló operatív feladatok és a projektekhez és programokhoz kapcsolódó szakmai feladatok.
Ez akkor fog biztossá válni, amint látjuk, hogy közép- és hosszú távon is fenntartható az, hogy
legyen még egy 40 órás munkatársa a szervezetnek.
Pintér Mihány:
A küldöttek megválasztásáról szóló rész került kiegészítésre az SzMSz-ben. Adminisztratív
jellegű pontok, például, hogy a küldött mit csinál és hogyan kerül megválasztásra.
Hegedüs Zoltán:
Javasolja, hogy foglalják bele az SzMSz-be, hogy a Megyei Közgyűlést követően a
megválasztott delegált felelősége, hogy 30 napon belül az adott ülésről szóló jegyzőkönyvet
elektronikusan elküldje a FEB számára. Az eredeti nyomtatott verziót pedig legkésőbb a soron
következő Küldöttgyűlésen adja oda ugyanúgy a FEB-nek.
Pintér Mihály:
Felvezette Zoli javaslatát és kéri, hogy térjenek át a Tagfelvételi Szabályzatra. Az elnökség a
december 8-ai Közgyűlésen hozott ezzel kapcsolatban egy határozati javaslatot. A javaslat
alapján lett kialakítva a választási szabályzat.
Hegedüs Zoltán:
Kéri, hogy menjenek alaposan végig a tagfelvételi kritériumokon.
1. A Szövetség tagja lehet olyan nemzetközi hatókörű Magyarországon országosan működő
bejegyzett civil szervezet, amely
a) legalább 3 országban fejti ki tevékenységét,
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b) a vezető tisztségviselői közül legalább 1 fő 35 év alatti,
c) tevékenysége, illetve tagszervezetének tevékenysége igazolhatóan kapcsolható az
ifjúság képviseletéhez, fejlesztéséhez, bevonáshoz, oktatáshoz, a fiatalok
fejlesztéséhez, képzéséhez, aktivizálásához,
d) az utolsó két egymást követő évben bevétele meghaladta a kétmillió forintot,
e) legalább három éve működik,
f) pártpolitikától független, közvetlen politikai tevékenységet nem végez.
Kósa András Csaba:
Szerinte érdemes megvitatni az évi 2 milliós korlátot a nemzetközi szervezeteknél.
Dóka Ágnes:
Szerinte bele kéne foglalni kritériumként, hogy a nemzetközi szervezet aktív munkát végezzen.
Pintér Mihály:
Szerinte a c) pont alapján el tudja dönteni az elnökség, hogy a munkaköre megfelel-e.
Hegedüs Zoltán:
Áttér az országos szervezetekre és kéri az elnökség véleményét.
2. A Szövetség tagja lehet olyan országos hatókörű bejegyzett civil szervezet, amely
a) legalább hét megyében fejt ki tevékenységet,
b) legalább öt megyében van tagszervezete,
c) a vezető tisztségviselői közül legalább 1 fő 35 év alatti,
d) tevékenysége, illetve tagszervezetének tevékenysége igazolhatóan kapcsolható az
ifjúság képviseletéhez, fejlesztéséhez, bevonáshoz, oktatáshoz, a fiatalok fejlesztéséhez,
képzéséhez, aktivizálásához,
e) az utolsó két egymást követő évben bevétele meghaladta a kétmillió forintot,
f) legalább három éve működik,
g) pártpolitikától független, közvetlen politikai tevékenységet nem végez.
Kósa András Csaba:
Javasolja, hogy a c) pontban csak „tisztségviselő” legyen meghatározva.
Hegedüs Zoltán:
Áttér a harmadik pontra.
3. A Szövetség tagja lehet olyan területi, vagy helyi hatókörű bejegyzett civil szervezet, amely
a) legalább települési szinten fejt ki tevékenységet,
b) egyesület esetén a tagok több mint a 25 %-a 35 év alatti,
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c) tevékenysége, illetve tagszervezetének tevékenysége igazolhatóan kapcsolható az
ifjúság képviseletéhez, fejlesztéséhez, bevonáshoz, oktatáshoz, a fiatalok fejlesztéséhez,
képzéséhez, aktivizálásához,
d) az utolsó két egymást követő évben bevétele meghaladta a ötszázezer forintot,
e) legalább kettő éve működik,
f) pártpolitikától független, közvetlen politikai tevékenységet nem végez.
4. A Szövetség Pártolót tagja lehet a II/1.-II/3. pontjaiba be nem sorolható az ifjúsággal is
foglalkozó civil szervezet, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező informális
csoportosulás.
Kósa András Csaba:
Javasolja, hogy a b) pontot módosítsák és ne a tagságot szabályozzák, hanem a
tisztségviselőket. Valamint írjanak külön feltételt az alapítványoknak és szövetségeknek.
Hegedüs Zoltán:
A tagfelvételnél az az újdonság, hogy a kitöltendő űrlapba belerakjuk kitöltendő mezőként a
megye megjelölését, közgyűlési határozatról szóló kivonat csatolását és egy
bemutatkozást/indoklást. Valamint létrejött a látogató bizottság lehetősége, ha egy szervezetről
nem tudjuk eldönteni, hogy felvegyük-e. Úgy gondolja, hogy nem szükség megadni a
fellebbezés lehetőségét, ha egy tagfelvételi kérelem elutasításra kerül mert a csatlakozni kívánó
szervezet akár másnap is beadhatja újra javított felvételi kérelmét.
Áttér a választási szabályzatra. Itt változás az, hogy „Az elnök és az elnökségi tag tisztség
vonatkozásában a pályázatot a jelölő tagszervezet képviseletére jogosult személynek kell
benyújtani”. Eddig a jelölt küldte be a pályázatot. Az elnöki tisztségre való jelentkezéshez
bekerült, hogy a tagszervezetek legalább 5 %-ának írásbeli ajánlása is szükséges.
Kósa András Csaba:
Javasolja, hogy amikor a határidőknél az óra is oda van írva tisztázzuk, hogy melyik időzónában
számolva. Valamint a „nap” szónál tisztázzuk, hogy naptári vagy munkanap. Valamint jelzi,
hogy szabályozzuk azt, hogy 1 személyre hány szavazat ruházható egyszerre át.
Pintér Mihály:
Jelzi, hogy ezt az Alapszabályba kell foglalni, ki fogja egészíteni ezzel a ponttal az
Alapszabályt.

5. Döntés beérkezett tagfelvételi kérelmekről
Hegedüs Zoltán:
A Tegyünk Együtt Keszthelyért Egyesülettel a Zala megyei Roadhow állomáson találkozott.
Keszthelyen tevékenykednek, sok önkénte programuk van.
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A Humánnet Alapítvány Nyíregyházán működik és tagjai a Nyíregyházi Ifjúsági
Kerekasztalnak. Több közösségi terük is van és család és gyermek segítő szolgálatot látnak el.
A H+ Média és Kulturális Egyesülettel Vas megyében találkozott. Ők főleg kommunikációs
területen tevékenykednek.
A Hirös Fiatalok Egyesület kecskeméti fiatalokkal foglalkozik.
AGRYA, vagyis Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége. Ők alapító tagszervezet voltak,
régóta működnek. Országos szinten dolgoznak és vidéki fiatal gazdákat fognak össze. örülünk,
hogy újra csatlakoznának körünkhöz.
A Diverz Ifjúsági Hálózat Egyesület egy Pécsen foglalkoznak roma integrációval. Olyan
dolgokkal foglalkoznak, amikkel kevés tagszervezetünk.
A Compass Egyesület Kaposváron tevékenykedik. Sok EVS-es önkéntesük van és külön öröm,
hogy Somogy megye táborát erősítenék.
Az Ifjúsággal Békés Megyéért Egyesületről kevés információjuk van.
Az utolsó a Kelet Európai Fiatalokért Egyesület.
Jelen szabályozási keretrendszerben fel kell terjeszteniük a Küldöttgyűlésnek, ahol döntenek
majd a felvételről.
Kósa András Csaba:
Kéri, hogy ellenőrizze a titkárság, hogy minden jelentkező szervezetnek megérkezett-e az
eredeti alapszabálya.
Dóka Ágnes:
Javasolja, hogy a következő felvételi időszakban kommunikáljunk kritériumrendszert a
jelentkezők felé, hogy ne jelentkezzen olyan szervezetek, amik nem végeznek aktív
tevékenységet.
Hegedüs Zoltán:
Javasolja, hogy az elnökség egyben szavazzon a kérelmekről azután, hogy lezárult a
jelentkezési határidő és a FEB ellenőrizte, hogy minden dokumentum megérkezett és
megfelelő. Jövőhéten ki fogja írni elektronikus szavazásra.

6. Szakmai, érdekképviseleti ügyek és aktualitások
Hegedüs Zoltán:
A Civil területhez kapcsolódóan kezdeményezte helyettes államtitkár úrnál, hogy vizsgáljanak
meg néhány kérdést. Ilyen az ÁFA-s számla igénylésének szabályozása diákjegyek kapcsán.
Az a visszajelzés érkezett, hogy az új kormányzati struktúra szerint a közlekedéssel összefüggő
szabályozások az Innovációs és Technológiai Minisztérium alá tartozik. A vonatkozó kérelmet
továbbították feléjük, Zoli pedig elküldte ezt a levelezést az EMMI-be. Az elektronikus kivonat
témakörében azt jelezték, hogy az ÁNYK-n keresztül lehet elektronikus kivonatot kikérni a
bíróságtól. Ezzel kapcsolatban vannak kételyei ezért írni fog minden megyéből egy
tagszervezetnek és megkéri őket, hogy próbálják ki, hogy tényleg megérkezik-e határidőn belül,
megfelelő módon és illetékmentesen.
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A NEA pályázatokhoz tartozó számlázás kapcsán a BGA-nál át fognak állni elektronikus
számlázásra. Ezen felül fel akarnak állítani egy monitoring bizottságot, amely kapcsán Zoli
felajánlotta a NIT segítségét.
A vezetőképző után egyeztetett helyettes államtitkár úrral arról, hogy hasznos lenne egy olyan
együttműködési keretrendszert tudnánk kialakítani velük melyben mi kidolgoznánk egy olyan
programjavaslatot, ami kifejezetten a fiatalok informális közösségeinek, önszerveződéseinek
vagy induló ifjúsági civil szervezeteinek az inkubálását célozná meg. Ezzel kapcsolatban
valószínűleg májusban lesz az első egyeztetés
Ez egy olyan téma lehet, amihez a felálló Tanácsadó Testület is kapcsolódhat.
Az EMMI-hez kapcsolódó stratégiai partnerségi megállapodás kapcsán még év elején javaslatot
tettünk azzal kapcsolatban, hogy milyen területtel egészítsük ki a jelenlegi megállapodást. A
civil terület kikerül belőle, amiatt mert ez átkerült a Miniszterelnökségre. Zoli már jelezte a
Miniszterelnökség felé, hogy a NIT szeretne stratégiai partnerségi megállapodást kötni velük.
A Miniszterelnökség jelezte, hogy náluk nincsenek hasonló stratégiai megállapodások, de a
partnerségi keretrendszerre nyitottak.
Április 24-én lesz az Országos Diáktanács soron következő ülése. Az ODT korábban már
felkereste a NIT-et és a HÖOK-ot a 2020-as kötelező nyelvvizsga és emelt szintű érettségi
kapcsán. Az ODT aggódik a bevezetés miatt ugyanis a részletszabályozások nincsenek
kidolgozva. Emiatt az ODT meghívta a NIT-et és a HÖOK-ot az ülésére, ahol erről a kérdésről
fognak tárgyalni és várják a két szervezet álláspontját és javaslatait ehhez kapcsolódóan.
Az ifjúsági szakemberek képzésével kapcsolatos kerekasztalok tartalmából származó anyagból
Peti már elkészített egy munkaváltozatot. Először az elnökség fogja kommentálni végül elküldi
a tagság felé is. Szeretné, ha ez a Tanácsadó Testülethez is eljutna. Reméli, hogy erről még a
küldöttgyűlés előtt tud majd egyeztetni Államtitkár úrral.
A Youth Forum felé küldött levél kapcsán abban állapodott meg a MIK elnökével, hogy a
következő egy évben együtt meglátogatják az összes külhoni régiót. A MIK meglátogatja a
magyar ajkú ifjúsági szervezetek, a NIT pedig az adott ország ifjúsági tanácsával veszi fel a
kapcsolatot. Zoli szerinte el kell kezdenünk aktívan építeni a kapcsolatot a környező országok
ifjúsági tanácsaival és összekötni őket a külhoni magyar ajkú ifjúsági szervezetekkel. Egy
asztalhoz ültetnénk őket és mediátori szerepet töltenénk be.

7. Nemzetközi ügyek
Dóka Ágnes:
A dublini ülés fő témája az volt, hogy az elhaló civil szervezetek milyen problémákba ütköztek
és erre milyen megoldások lehetnek. Ágiék az elmúlt egy-két év aktualitásait vették elő, de ezek
nem érintették közvetlenül a NIT működését. A Youth Forum érdekérvényesítő bizottságának
új elnökséget választottak. Ők tartották a program második felét és a választásokról
beszélgettek.
Ugyanazon a héten pénteken elutazott Brüsszelbe a Youth Forum közgyűlésére, ahol
megválasztottak egy megfigyelő szervezetet. Volt egy beadvány arról, hogy a fiatalokat
mennyire kell tájékoztatni a klímaváltozásról, ami végül átment a közgyűlésen. Egy másik
beadvány azt fejtette ki, hogy pontosan mit is jelent, ha valaki ifjúsági képviselője egy
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szervezetnek. Ezt akarták irányelvként elfogadni, hogy egy-egy konferencián tisztázott legyen,
hogy pontosan ki is a hivatalos képviselő. De ez a javaslat sajnos nem ment át. Utána egy titkos
szavazással meg lettek választva a feljebb viteli bizottsági tagok. Ági részt vett a
szavazatszámlálásban. Az esemény során Ági egyeztetett jópár emberrel azzal kapcsolatban,
hogy hogyan indítsa el a NIT az eljárást a teljes jogú taggá válásról.
Hegedüs Zoltán:
Kéri Ágit, hogy egyeztessen egy időpontot egy találkozóra a Youth Forum elnökével. Javasolta,
hogy a küldöttgyűlés után indítsuk el az eljárást. Kéri Ágit, hogy addig kezdje el elkészíteni az
anyagokat, hogy gyorsan ki lehessen küldeni.
Hamarosan szeretné összehívni a Nemzetközi Kerekasztalt.

8. Vezetőképző és Országos Ifjúsági Fórum kiértékelése, tapasztalatai
Hegedüs Zoltán:
Megtekinthettétek a vezetőképző kiértékelő kérdőívjének válaszait. Nagyon sok pozitív
visszajelzést kaptunk. Októberben lesz a következő. Szeretné, ha kidolgoznánk egy képzési
rendszert, ami a ciklus végéig tart. Szilárd Boglárka segítségét fogja kérni ebben és a
küldöttgyűlésen már be szeretné mutatni. A szabadegyetem is már ezt a tematikát akarjuk
követni. A fő téma a bevonás lenne. A képzésünket a projektjeinkhez szeretné csatolni.
A szabadegyetemen szeretne Youth Forumos megjelenést és valamilyen érdekes kerekasztal
témát.
Taraczközi Anna:
Eredményesnek értékeli az Országos Ifjúsági Fórumot mert sok olyan fiatal eljött, aki eddig
nem ismerte a NIT munkáját. Ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy bővítsük és frissítsük a
fiatal bázisunkat. Reméljük, hogy részt vesznek a jövőbeli rendezvényeinken. Sok pozitív
visszajelzést adtak a résztvevők a helyszínen is. Féltünk, hogy unalmas lesz számukra a
szervezetek bemutatkozása de beszámolójuk alapján egy fontos kapcsolatépítési lehetőség volt
a rendezvény. A NIT DÖK adatbázisa is frissülni tudott. A következő fórumon több időt fognak
szentelni a szakmai munkának.
Szabó Bálint:
Szerinte a kommunikációs képzést gyakorlatiasabbá kellene tenni.

9. Ka2-es pályázat koncepciójának kiértékelése
Dóka Ágnes:
Több ötletük is volt a fiataloknak, de elég kiforratlanok voltak a koncepciók. Jó lenne egy V4es kiterjedtségű projekt. Úgy érzi, hogy nem tudnánk olyat termelni, ami KA2-ős eredményeket
tudna generálni. Abban látna lehetőséget, ha egy országos ifjúsági erőforrástérképet hoznánk
létre. Ezzel kapcsolatban írni fog egy javaslatot. Fontos látni, hogy a KA2-höz be kell vonni
egy más partnerszervezetet is.
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10. Egyebek
Hegedüs Zoltán megköszöni a jelenlevőknek a részvételt, majd 20:30-kor lezárja az ülést.

Hegedüs Zoltán
levezető elnök

Taraczközi Anna
jegyzőkönyvvezető
K.M.F.

Bodrogi Richárd
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dóka Ágnes
jegyzőkönyv-hitelesítő
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A 2019.04.15-én hozott határozatok:
14/E/2019 Elnökségi határozat
Az elnökség elfogadta a Küldöttgyűlés időpontjáról és napirendi pontjairól szóló határozatot.
Résztvevők száma: 4 fő
Igen: 4 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodott: 0 fő
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