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Hegedüs Zoltán: 

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a NIT idei második Küldöttgyűlésén! Nagyon örülök, hogy a rossz 

időjárás és a decemberi időpont ellenére ilyen szép számban megjelentünk. Bízok benne, hogy az ülés 

határozatképes. Külön köszöntöm vendégeinket: Navracsics Tibor leköszönő Európai Uniós biztos urat, 

Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár urat, Gulyás 

Tibor innovációért felelős helyettes államtitkár urat és korábbi alelnökünket, és végül de nem utolsó 

sorban Mohay Gergelyt az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúsági főosztályvezetőjét.  

Mielőtt elkezdenénk az ülést, szeretném átadni a szót a Felügyelőbizottságnak, akik tájékoztatnak 

bennünket arról, hogy szabályosan lett-e összehívva az ülés, határozatképesek vagyunk e és 

mindenféle egyéb technikai információról.  

Nemes László: 

Az ülés szabályosan lett összehívva, és 19 mandátummal határozatképes.  

Hegedüs Zoltán: 

Köszönjük szépen!  

Először kell választanunk levezető elnököt. Közben még egy mandátum érkezett. Az elmúlt években 

kialakult hagyomány szerint az ülés levezető elnöke mindig a Nemzeti Ifjúsági Tanács Elnöke, így 

önmagamat szeretném előterjeszteni.  

Ki az, aki tudja támogatni, hogy én vezessem le az ülést? Ki az, aki nem? Ki tartózkodik? Megállapítom 

a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangú igen szavazat született.  

A Küldöttgyűlés elfogadta Hegedüs Zoltánt levezető elnöknek.  (20 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

Jegyzőkönyvvezetőt is kell választanunk. Az ülésről hangfelvétel készül, ami alapján készül a 

jegyzőkönyv. Jegyzőkönyvvezetőnek szeretném Leviczki-Horváth Alizt javasolni. Ki az, aki tudja 

támogatni Aliz személyét? Ki az, aki nem? Ki tartózkodik? 

A Küldöttgyűlés elfogadta Leviczki-Horváth Alizt jegyzőkönyvvezetőnek.  (19 igen, 1 tartózkodik, 0 

nem). 

Kell választanunk 2 jegyzőkönyv hitelesítőt. Előzetes egyeztetés alapján, két budapesti székhelyű 

szervezettől kérek fel egy-egy képviselőt, Murai Lászlót a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájától, illetve Pató Viktóriát a Doktoranduszok Országos Szövetségétől. Ki az, aki támogatja 

a jegyzőkönyv hitelesítők személyét? Ki az, aki nem? Ki tartózkodik? 

A Küldöttgyűlés elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket.  (19 igen, 1 tartózkodik, 0 nem). 

Szavazatszámlálókat kell még választanunk a tisztségviselő választáshoz kapocslódóan. Mivel a 

Felügyelőbizottság minden tagja érintett és minden tagja újra indul, ezért előzetes egyeztetés alapján 

három embert szeretnék előterjeszteni, akik nem érintettek a mai ülésen, sem mandátummal nem 

rendelkeznek, sem tisztségért nem indulnak. Bálega Jánost, Janzsó Ádámot és Harmath Dánielt 

szeretném javasolni szavazatszámlálónak.  

A Küldöttgyűlés elfogadta a szavazatszámlálókat.  (19 igen, 1 tartózkodik, 0 nem). 



És a meghívóban előre közölt napirendet is szükséges megszavazni. Mögöttem a kivetítőn láthatók a 

pontok. Előzetesen nem érkezett be semmilyen kiegészítésre javaslat. Most van e? Amennyiben nincs, 

akkor szavazásra bocsátom. Ki az, aki támogatja? Ki az, aki nem? Ki tartózkodik? 

 A Küldöttgyűlés elfogadta a Küldöttgyűlés napirendjét.  (20 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

Miután túljutottunk ezeken a technikai dolgokon, ahogy említettem, van néhány vendégünk, akik az 

elmúlt időszakban fontos szerepet játszottak a Nemzeti Ifjúsági Tanács életében. Szeretném 

vendégeinket egyesével felkérni, hogy néhány szót mondjanak. Először szeretném felkérni Navracsics 

Tibort, Európai Unió kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztos urat.  

Navracsics Tibor: 

Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Küldöttek! Most már egy hete csak volt 

biztos úr, azóta csak hazai pályán. Valóban az én kötődésem a Nemzeti Ifjúsági Tanácshoz az ott 

kezdődik, hogy annak idején mi kezdeményeztük a Nemzeti Ifjúsági Tanács megalakítását 

Magyarországon, illetve mi ösztönöztük az ifjúsági szervezeteket, hogy alakítsák meg a Nemzeti Ifjúsági 

Tanácsot. Akkor is az a meggyőződés vezérelt minket, ami aztán engem később, 2014 és 2019 között, 

többek között ifjúságért felelős biztosként is vezérelt, és ami szerintem mind a mai napig az egyik 

legfontosabb feladata a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak is, illetve minden Európai Uniós tagállam ifjúsági 

tanácsának és az Európai Ifjúsági Fórumnak. Az ezredforduló környékén, naponta hallják önök is, néha 

ígéretként, néha biztatásként, néha vádként, hogy soha nem volt még ennyire az ifjúság szerepe 

fontos, mint amennyire most. Egy kicsit az idősebb nemzedékek is mintha kapaszkodnának a 

fiatalokba, hogy találják meg a megoldásokat, valahogyan vezessék ki Európát, illetve vezessék ki az 

egész világot abból a világnézeti, lelkiismereti rosszkedvből, amiben több évtizede van. A helyzet az, 

hogy valóban több olyan tényező is van, amely megalapozza azt a megállapítást, hogy a fiatalokra 

nagyobb szükség van talán ma, most, mint régebben, részben azért is, mert a fiatalok is nagyobb 

veszéllyel kell, hogy szembe nézzenek, mint korábban. Ennek alapvetően két oka van, az egyik a 

hagyományos közösségek válsága, felbomlása, meggyengülése, kinek hogy tetszik, az optimistábbak 

talán átalakulásról is beszélhetnek, ami azt jelenti, hogy mindazok a közösségek, amelyek a korábbi 

évtizedek, évszázadok során fiatalok, idősek, tapasztalatlanok, tapasztaltak együttműködését 

biztosította. Ilyen értelemben valamilyen védőernyőt adott a fiataloknak is az idősebbek által, ezek a 

közösségek eltűnőben vagy meggyengülve állnak most ezekben a társadalmakban. Az az a fiatalok 

számára az idősebbek is kevésbé tudnak védelmet nyújtani, ráadásul mintha a személyes 

tapasztalatátadás is kicsit leértékelődött volna. Kialakulóban van egy sajátos fiatalság kultusz. Minél 

fiatalabbak vagytok, annál okosabbak vagytok és az idősebbek amúgy is kifele ballagnak az életből, 

nem érdemes odafigyelni rájuk, hiszen egy másik kor tapasztalatát mondják. Mondom ezt fájó szívvel 

53 évesen, de a helyzet az, hogy ez a nemzedék közi párbeszéd és a nemzedék közi tapasztalatcsere a 

fiatalok számára is védettséget jelentett eddig. Az idősebb nemzedékek erkölcsi kötelességét is 

jelentette a fiatalok felé, ne csak hogy mutassanak utat, hanem védjék is meg a fiatalokat azoktól a 

hányadtatásoktól, amikkel szembe kell nézniük fiatalon talán tapasztalatlanul, talán kevesebb 

gyakorlattal. Ezeknek a közösségeknek az eltűnése, ezeknek a nemzedék közi párbeszédnek a 

meggyengülése ma már azt jelenti, hogy önöknek maguknak kell meghatározniuk a saját céljaikat, 

megvédeni a saját céljaikat, kiállni a saját céljaikért és adott esetben akár konfliktusok árán is 

érvényesíteni kell a saját szempontjaikat. Ez szerveződést igényel. Ha nincsenek organikus, 

természetes közösségek, akkor létre kell hozni művi közösségeket, az az egyeztető fórumokat, 

különböző szervezeteket, ahol immáron a nemzedék közi párbeszéd hivatalos módon folyhat. Ehhez 

szükség volt, szükség van és a jövőben is szükség lesz a Nemzeti Ifjúsági Tanácsra, itt Magyarországon 

és európai szinten is. A másik olyan nagy kihívás, ami megalapozhatja a fiatalok minden eddiginél 

nagyobb fokú szükségességét, az pedig az a technológiai váltás, technológiai kihívás, amelyek 



következtében egyre több jel utal arra, hogy a hétköznapunkat is újra kell definiálni. Mindazt az 

életformát, amiben élünk, azokat a kereteket, ahogy tanulunk, amivé leszünk, ahogy dolgozunk, 

mindez minden jel szerint teljesen más keretben, teljesen más értelmezési tartományban fog 

megjelenni. Hiszen ahogyan ma már az információszerzés nem abból áll, hogy a reggeli kávé mellé 

elolvassuk a napilapokat, esetleg megnézzük este a híradót, és ennyi a hírfolyam, hanem percenként 

jönnek a hírek különböző fórumokról, akár szelektív információs forrásokból, akár szelektív 

közösségekhez, akár szelektív tartalommal, vagy akár hamis tartalommal. Ugyanúgy ma már azt is 

tudjuk, hogy az oktatás nem csak az van, hogy az ember elmegy az iskolába 8 és 26 éves kor között, 

végig üli az órákat, megcsinálja a házi feladatát, vagy esetleg vizsgázik, és ezzel kap egy kész tudást, 

hanem mind időben, mind pedig térben és intézményekben is frissíteni kell a tudást, új ismereteket 

kell szerezni, hogy lépést tudjanak tartani a világgal. Aki már dolgozik, az tudja, aki még egyetemista, 

az meg fogja tanulni, hogy ma már a munkaköröket, foglalkozásokat is újra kell definiálnunk, olyan 

készségeket, amelyek korábban munkahely specifikusak voltak, mint például az egykor programozásra 

hallgató digitális írástudás horizontális készséggé válik. A jövőben nem lesz olyan szakma, nem lesz 

olyan munkakör, ahol ne kellene bizonyos elemeit ennek hasznosítani és ez bizony azt is jelenti, hogy 

a viszonyunk az élethez is átalakul, a kommunikációnk átalakul, a kommunikációnk tulajdonképpen 

már átalakult, szívesen szoktam azt a megkülönböztetést használni, hogy vannak offline és vannak 

online nemzedékek. Mi, akik már felnőttként ismerkedtünk meg az online technológiákkal, mi 

menthetetlenül offline nemzedékek vagyunk, mi megtanulhatjuk az online kommunikációt, de ez 

nekünk idegennyelv marad, míg önöknek az online kommunikáció saját anyanyelvük és máshogy is 

fogalmaznak, máshogy is látják a világot. Mindez azt is jelenti megint csak, hogy újra kell fogalmazni a 

világot, önöknek is újra kell fogalmazniuk a saját világukat, a saját érdekeiket és érvényesíteni kell ezt 

a különböző érdekérvényesítő fórumokon akár nemzeti szinten, akár helyi szinten, akár európai 

szinten. Az új Ifjúsági Stratégia, amelyet még az én hivatali időm alatt fogadott el az Európai Bizottság, 

később pedig a tanács, pontosan azt célozza meg, hogy ez az ifjúsági párbeszéd bontsa meg egy kicsit 

a formalitásokból adódó merevséget, és minél több fiatalt, a fiataloknak pedig minél több szempontját 

tudjuk a politikacsinálásba. Ebben elengedhetetlenül nagy szerepe van az ilyen képviselő 

intézményeknek, mint a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak, és az ilyen találkozóknak, mint a Nemzeti Ifjúsági 

Tanács Küldöttgyűlése. Ennek jegyében kívánom önöknek, hogy legyen eredményes a mai napjuk is, 

és a jövőjük is, és a jövő munkájuk is. Köszönöm szépen a figyelmüket! 

Hegedüs Zoltán: 

Köszönjük szépen a biztató szavakat! Most szeretném felkérni Szalay-Bobrovniczky Vince, helyettes 

államtitkár urat, mondja el köszöntőjét. 

Szalay-Bobrovniczky Vince: 

Tisztelt kormánybiztos úr, szerintem most már ez az, ami neked, Tibor, leginkább kijáró megszólítás, 

hiszen az előző funkciódban igen sikeres voltál, az véget ért, de elkezdődött egy új funkció is. Ehhez 

sok szeretettel gratulálok, és sok sikert kívánok a jövőben! Mi ugye a kormánybiztos úrral régóta 

ismerjük egymást és abban az időszakban, amikor külügyminiszter volt, akkor helyettes államtitkára 

lehettem, úgyhogy akkor is jól dolgoztunk együtt, és bízom benne, hogy a jövőben is jól fogunk tudni 

együtt dolgozni. Nekem egyébként vannak Veszprém megyei kötődéseim, bár ez egy kicsit olyan kétélű 

dolog, mert amikor Zala megyében vagyok, akkor azt mondom, hogy Zala megyei kötődéseim vannak. 

A családom egy olyan helyről származik, ami anno Zala megye volt, de most már Veszprém megye, ez 

a Badacsony környéki rész, tehát büszke Veszprém megyei vagyok, de a nevem elég nyilvánvaló módon 

Zala megyéből következik, legalábbis a nevem első része, erre is ugyanúgy büszke vagyok. Köszönöm 

szépen a meghívást és mindenkit szeretettel köszöntök! Ugye annak idején, 2018-ban, az Orbán 

kormány újra megalakult, akkor volt egy olyan döntés, hogy a civil terület az EMMI-ből átkerül a 



Miniszterelnökségre. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően jó döntés volt, nem csak azért mert ebből 

adódóan én ezt a feladatot végezhetem, aminek örülök és szeretem is csinálni, hanem azért is mert a 

civil ügy az klasszikusan horizontális ügy szerintem. Nehéz tárcaérdekek mentén megfogni, nehéz azt 

mondani, hogy most ez egy kulturális, egy oktatási, egy egészségügyi, szociális, vagy egyéb más kérdés, 

hanem ez a társadalom egészét megmozgató ügy. Ezt mi is látjuk egyébként a pályázatoknál, hogy a 

pályázatok gyakorlatilag minden oldalról, minden irányból jönnek és nagyjából a nagyobb területek, 

tehát sport, hobbi, oktatás, kultúra, szociális ügyek, ezek egyenként nagyjából olyan 15-20 %-ban fedik 

le az össz civil tevékenységet ma Magyarországon. Azt gondolom, hogy a civil ügyeknek a 

Miniszterelnökségnél való elhelyezése az helyes. Ugyanakkor ez egy faramuci dolog, vigyázni kell, azért 

el szoktam mondani, hogy a civileket nem nagyon lehet irányítani és nem is akarjuk irányítani, tehát 

nincsen olyan, hogy civil ügyek felügyelete, mi inkább egy ilyen szolgáltató részleg szeretnénk lenni, 

egy kapcsolódási pont a civilek számára. Először is ugye a civileket nem lehet mozgásukban 

befolyásolni, azt csinálnak, amit nagyjából akarnak, természetesen ehhez forrásokra is van szükségük, 

ennek egy részét tudja a magyar kormány biztosítani, egy másik részét pedig más forrásból szerezik be. 

Én mindig arra próbálim a hangsúlyt fektetni, hogy keressenek minket a civilek úgy, mint segítő kéz, 

mint olyan helyettes államtitkárság, amely megpróbálja az ügyeiket előmozdítani és nem utasításba 

akar valamit adni, vagy nem megmondani nekik, hogy most pontosan mit kellene csinálniuk, erre soha 

nem volt törekvés és nem is lesz. A mi hallgató füleinkre mindig számíthatnak a civilek. A Nemzeti 

Ifjúsági Tanács számos okból igen fontos. Először is, amit kormánybiztos úr is elmondott az ifjúság 

szerepéről, egy olyan társadalomban, ahol valóban azt gondolom, hogy célszerű nagyobb hangsúlyt 

fektetni a fiatalokra. Másfelöl ugye a Nemzeti Ifjúsági Tanács országosan megszervezett civil szervezet. 

Ez azért lényeges számunkra, mert ebből relatív kevés van. A civil szervezeteknek a sajátja az, hogy 

inkább regionálisan szerveződnek, a nagy massza az regionálisan vagy falusi vagy kisvárosi szinten 

szerveződik, az országos szervezetekből inkább kevés van. Most nem régiben tartottunk egy 

tanácskozást a civil irodáink és az országos jelentőségű civil szervezetek bevonásával, hogy 

megpróbáljuk a kapcsolódási pontokat megyei, regionális szinten is megteremteni. Ez azt gondolom, 

hogy azért is fontos, mert Magyarország elég nagy ahhoz, hogy mi innen Budapestről ne tudjuk a 

történetet úgy átlátni, ahogy azt egyébként kellene és ne tudjunk a civilekről úgy gondoskodni, ahogy 

kellene. Ha már a civil irodáknál tartunk, talán ismerik a kedves fiatalok vagy tudják azt a tényt, hogy a 

Miniszterelnökségnek ez a helyettes államtitkársága 19+1 civil irodát működtet országosan. Ez azért 

fontos kérdés, mert ezeket az irodákat egyébként mindig civil szervezetek vezetik, most éppen zajlik 

egy ilyen civil pályázat. Ez azért fontos kérdés, mert megyei szinten jelen vagyunk, ugyanúgy ahogy az 

előbb elmondtam, nem csak Budapestről nézzük, hogy hogyan néz ki a vidék, hanem a helyi szinten is 

látjuk. A civil irodáink kötelesek titeket, önöket, bárkit, aki civilként megkeresi őket térítés mentesen 

segíteni, információkkal ellátni, tanácsokkal ellátni, arról, hogy hogy pályázzanak vagy hogy tudnak civil 

szervezeteket létrehozni. Itt kell megjegyezzem, hogy a civil szervezetek létrehozásával kapcsolatban 

kritikával kell élnem bizonyos értelemben, mert ma Magyarországon civil szervezetet létrehozni nem 

egy könnyű kihívás. Ez ugye bírósági bejegyzéshez kötött történet. Anélkül, hogy a bíróságot bírálni 

szeretném, látható az, hogy ha mondjuk egy céget létre akarunk hozni és a cégbírósághoz fordulunk, 

akkor néhány órán belül létrejön a vállalkozás. Egy civil szervezetnek a létrehozása akár fél évig is 

eltarthat és néha magunk is belelátunk abba, hogy milyen szőrözés zajlik annak kapcsán, hogy minden 

mondat, minden vessző, minden pontosvessző a helyén van e. Ez egyébként a mi szemszögünkből, 

amire röviden ki fogok térni, már csak azért is lényeges, mert a civilek konkrét hátrányokat 

szenvedhetnek el azáltal, hogy kitolódik a szervezet megalapításának az ideje. Miért? Azért, mert a 

Nemzeti Együttműködési Alap, amit mi felügyelünk, a kormánynak a civil arca, pályázataiba úgy lehet 

pályázni, hogy a megalapítás évében nem, de a következő évben lehet pályázni. Tehát ha valaki bement 

a bíróságra, beadta az iratait ősszel és folyamatosan visszadobják, aztán mondjuk csak következő 

évben tud megalakulni a civil szervezet, akkor onnantól kezdődően a Nemzeti Együttműködési Alapból 



legalábbis a jogszabályok szerint abban az évben ki vannak zárva, nem tudnak pályázni. Amit mi 

csinálunk többek között, ennél egy picit többek is szeretnénk lenni, de ami a mi kulcsfeladatunk az a 

Nemzeti Együttműködési Alapnak a menedzselése. Ezt az Alapot még annakidején Nemzeti Civil 

Alapként valamelyik szocialista kormányzat hozta létre és aztán ez később Nemzeti Együttműködési 

Alap lett és ennek keretében igen meggyőző fejlődésen ment keresztül az Alap. Folyamatosan nőtt a 

benne lévő összeg, idén már közel 6 milliárd forintot osztott szét, jövőre pedig 7,7 milliárdot fog 

szétosztani. Ez amiatt van, hogy az SZJA civil százalékából, az amit nem hagyunk hátra, amiről nem 

döntünk, az bevándorol a NEA-ba és onnan civil pénzként osztják szét a kollégiumok. Alapvetően 5 

kollégium van, szakmai szinten vannak ezek megszervezve, egyenként 9 taggal és minden 

kollégiumban 3 civil tanácstag van és az állami szervek is reprezentálva vannak. Erről nekünk nincs is 

döntési kompetenciánk, a kollégiumok döntenek erről a kérdésről. Ez az Alap folyamatosan növekszik, 

mindig lesz olyan, hogy nem fogunk tudni dönteni, hogy most éppen gyerekeket támogassunk vagy 

szociális ellátásra szorulókat támogassunk, ezért nem tesszük rosszul ha nem döntünk, mert akkor is 

civil pénzként fog hasznosulni a pénzünk. Egyébként egy kiegészítő adat, csak hogy mindenki lássa 

ezeket a forrásokat, 2019-ben 8,3 milliárd forintról döntöttünk 27 ezer civil szervezet javára az SZJA 

civil 1 %-a keretében. A NEA szempontjából nekünk jobb lenne, ha az emberek nem döntenének a civil 

1 %-ról, hiszen annál több forrást tudnának a kollégiumok szétosztani, mi mégis fogunk csinálni egy 

civil 1 %-os kampányt mert azt gondoljuk, hogy a magyar jogszabályok közül ez egy kifejezetten jó 

jogszabály és kifejezetten jó döntés volt az, hogy a NEA-val összekapcsolták a civil 1 %-ot, de ettől még 

azt mondjuk, és azt kell mondanunk, hogy erről mindenki maga lehetőség szerint döntsön. Növekednek 

folyamatosan a források, mindeközben egy másik adatot is hagy mondjak, ami fontos. Magyarországon 

különböző hírek jelennek meg a civil ügyek kapcsán, ezért szerintem érdemes kiegyenlíteni azt, hogy 

ma Magyarországon közel 300 milliárd forintot osztanak szét különböző állami, önkormányzati és EU-

s forrásokkal vegyes forrásokból. Ez nagyon nagy szám, egyébként 61 ezer civil szervezet működik 

nagyjából, ami szintén egy jelentős szám, ezek közül rengeteg inaktív van, hiszen ez a szférának a 

sajátossága, hogy valaki elindul, csinál valamit, aztán nyilván az erőforrások elfogynak és a 

tevékenységét nem tudja folytatni, hiszen a civil tevékenységet általában munkaidőn túl szoktuk 

végezni. A számok azok jelentősek és állandóan növekszenek, tehát az, hogy közel 300 milliárd forint 

megy be a civil szférába, én azt gondolom, hogy ez jelentős. Arról amiről kormányzati szinten tudunk 

dönteni az kevesebb valamivel mint 8 milliárd és ennek is a 85 %-áról nem a minisztérium vagy nem a 

kormány, hanem független kollégiumok döntenek. Bárki, aki izgul emiatt, annak nagy oka nincsen 

izgulni, mert alapvetően azt gondolom, hogy demokratikusan és igen széles bázisú döntéshozatal 

alapján rendelkeznek itt Magyarországon a civil forrásokról. Egy ilyen jelentős civil szervezet a Nemzeti 

Ifjúsági Tanács és ezért mi, akik egy picit többek szeretnénk lenni, mint a NEA adminisztrátorai, hanem 

a civil szféra számára tényleg egy kapcsolódási pont, mi örülünk annak, hogy a Tanács létezik, él és virul 

és számítunk az együttműködésre, hiszen nekünk fontos az, hogy országosan, egy-egy régióban az 

ifjúság és a civilek hogy működnek és ehhez igyekszünk minden támogatást megadni. A jövőben ehhez 

nagyon sok sikert kívánunk! Köszönöm, hogy felkértetek erre a köszöntőre! Kívánok a mai 

tanácskozáshoz, meg ha jól tudom, akkor az esti bulihoz, sok sikert, szép napot! Köszönöm szépen!  

Hegedüs Zoltán: 

Köszönjük szépen! Csak egy reflektálás a szervezetek bejegyzésének nehézségeihez kapcsolódóan, 

hogy vannak itt, akik itt voltak már a NIT kezdetén is és ez volt a pillanat, amikor egymásra néztünk 

Janzsó Ádám korábbi elnök úrral és gyors fejszámolással, ilyen 1019 napra jutottunk azzal 

kapcsolatban, hogy hány napig is tartott a NIT bejegyzése. Most szeretném felkérni Gulyás Tibor 

helyettes államtitkár urat, hogy mondja el köszöntőjét. 

Gulyás Tibor: 



Tisztelettel köszöntöm önöket! Nagyon köszönöm a meghívást! Így harmadik beszédként nem 

szeretnék sokkot okozni azzal, hogy 2010-ben fogom kezdeni a gondolataimat. Látva az itt jelenlévőket, 

ezt kifejezetten fontosnak tartom és lesz a beszédnek egy pontja, amikor fel fog gyorsulni a 

történetem. 2010-ben bekapcsolódtam a HÖOK, ha jól emlékszem ifjúsági bizottságába és azt a célt 

tűztük ki, hogy a hazai, nemzeti ifjúságpolitikával el kezdünk foglalkozni és különböző terveket 

kezdtünk el készíteni, természetesen megnéztük, hogy mi történt az elmúlt évtizedekben, mit tudunk 

ebből tanulni. Egy nagyon fogadókész közegre találtunk Navracsics Tibor személyében és az ő 

csapatában, ezért valamikor az év végén felgyorsultak a tárgyalások a HÖOK, mint kezdeményező és 

az akkor már bekapcsolódó támogató szervezetek között. Egy elég komoly munka volt, mert sok 

szereplőt kellett meggyőzni és biztatni abban, hogy túl fogunk lépni a múltnak a különböző 

konfliktusain és fogunk tudni teremteni egy olyan szervezetet, ami kész és képes az együttműködésre. 

Jó itt lenni és jó azok között lenni, akik a szervezet jellegéből fakadóan láthatóan mind a mai napig 

támogatják ezt a közösséget mind a kormányzat oldaláról és mind a jelen lévő civilek oldaláról. 

Ahogyan biztos úr is megszólított minket a beszédében, hogyha a közösség nem teremti meg maga ezt 

a környezetet, nekünk a közösség iránt felelőséggel lévő emberekként kell tennünk, hogy létrehozzunk 

olyan csatornákat, platformokat, amin keresztül foglalkozunk a saját ügyeinkkel. Akkor, amikor valaki 

ma a Nemzeti Ifjúsági Tanácsban dolgozik egészen biztosan nagy fejtörést jelent számára, hogy ezzel a 

szervezettel pontosan mi is a feladata ma. Én szeretnék abban egy megnyugtató visszajelzést adni, 

hogy teljesen megértem azokat az elnökségi üléseket, ahol ez a fejtörés és gondolkodás zajlik, hiszen 

nem egyszerű mai ifjúságvezetői fejjel feldolgozni a mindennapokat, a szervezetek működése, a 

fiatalokkal való együttműködés, a kormányzat felé való feladatok meghatározása kapcsán. Persze, 

hogy könnyű ma azt mondani, hát igen 10 évvel ezelőtt könnyebb volt összeírni egy listát azzal, hogy 

mire van szükségünk és mivel ebben a társaságban részt vehettem, meg tudom erősíteni, hogy igen, 

könnyebb volt összeírni egy igénylistát, mint ma feldolgozni azt, hogy hogyan kell kezelni a 

mindennapjainkat, a különböző problémáinkat. Mi akkor, amikor ezt a szervezetet elindítottuk azt 

fogalmaztuk meg, hogy a Nemzeti Ifjúsági Tanács foglalkozzon az ifjúsági és az ifjúsággal foglalkozó 

szervezetek révén a fiatalokkal. Nagyon sok dolgot mondtam ebben a mondatban. Ennek az a 

jelentősége, hogy valószínűleg az is egy nagy kérdés a NIT-nek az életében mind a mai napig, hogy a 

tagszervezeteinek az érdekképviseletével foglalkozik vagy a fiataloknak a problémáival. Abban biztos 

vagyok, hogy ezt a munkát nehéz elvégezni és abban is biztos vagyok a felhatalmazásra továbbra is 

csak a tagszervezetek érdekképviseletére vonatkozik a szervezetnek és elsősorban olyan ifjúsági 

vezetőknek a jelenlétére van szükség, akik valamely tagszervezet által érkeznek ennek a szervezetnek 

a vezetésébe. A feladat és ennek az átgondolása biztosan nehéz munka és csak a támogatásomról 

tudom biztosítani a jelenlévő szervezet képviselőit, tagokat és mindazokat, akik ebben a munkában 

részt vesznek. Tényleg komoly kihívás a mai mindennapjainkban ifjúsággal, jövő kérdéseivel 

foglalkozni, viszont ebben maximálisan partner vagyok, hiszen a jelenlegi minőségemben, mint 

innovációért felelős helyettes államtitkár, amellett hogy ezzel a szakpolitikával foglalkozom, egy 

nagyon fontos feladatomnak tartom azt a megszólított generációk közötti együttműködés előre 

mozdítását, ami nem csak egy lehetőség, hanem azt gondolom, hogy kényszerpálya a 

mindennapjainkban. Bízom benne, hogy meg tudom teremteni azt a szerepet, amivel az idősek vagy 

nálamnál idősebbek tanácsára épp úgy tudok támaszkodni a mindennapjaimban, mint a fiatalok akár 

impulzív, trendi visszajelzéseire is. Nagyon bízom abban, hogy ehhez az impulzusokat meg is kapom 

majd az ifjúsági szervezetektől, ebbe az irányba igyekeztem a napokban már üzeneteket küldeni akár 

azzal, hogy a kutatásfejlesztés és innovációs stratégia társadalmi egyeztetésében a DOSZ képviselőit, a 

HÖOK képviselőit meghívtuk, de a Nemzeti Ifjúsági Tanács bármely jelen levő tagszervezete, aki úgy 

érzi, hogy a gondolkodásban szeretne részt venni, számítunk rájuk. A munkánkat abban a felfogásban 

végezzük, hogy azok a társadalmi kihívások, amik előtt állunk vagy amikben már a mindennapjainkat 

éljük, abban egy rendkívül fontos szerpe van az innovációnak, ebben kívánunk mi egy támogató 



keretrendszert, környezetet és támogatási, finanszírozási rendszert biztosítani, hogy erre a pályára 

lépve Magyarország sikeressé válhasson és ha tehetek egy ilyen kijelentést, az élmezőnybe kerülhessen 

különböző kezdeményezéseivel. Zárva a gondolataimat, bízom benne, hogy ebben a munkában lesz 

közös területünk és nagyon örülök annak, hogy a mai napon ha jól látom, akkor a megyei képviselők és 

az országos szervezetek képviselőinek jelenlétében köszönthettem önöket, hiszen ez is egy nagy kérdés 

volt pár évvel ezelőtt, hogy hogyan álljon össze ez a Nemzeti Ifjúsági Tanács Küldöttgyűlés. Jó látni, 

hogy a szervezet átgondolta és megvitatta az ezzel kapcsolatos korábbi gondolatokat és tudott bölcs 

döntéseket hozni. A szervezet fejlődéséhez és a közös munkánk által országunk fejlődéséhez kívánok 

sok sikert magunknak és kívánok sikeres tanácskozást önöknek a mai napra! Köszönöm szépen, hogy 

itt lehetek! 

Hegedüs Zoltán: 

Köszönjük szépen! Végül szeretném felkérni Mohay Gergely főosztályvezető urat.  

Mohay Gergely: 

Szeretettel üdvözlök én is mindenkit! Emlékszem, amikor Bibó Szakkollégista voltam és akkor is 

rendszeresen voltak közgyűlések. Bevallom, hogy ez nem tartozott a kedvenc programjaim közé. 

Ilyenkor tudtuk, hogy az az este már elment. Rendszerint mindig volt egy-két fontoskodó arc, aki 

minden előterjesztésbe belekötött, a kákán is csomót keresett, sokan itt gondolták kibontakoztatni 

frissen szerzett jogi tudásukat és nagyon-nagyon sokat beszéltek. Szóval igen, ez volt a közgyűlés és 

valószínűleg máshol is így van, sokan ezért már akkor is készültek filmmel, tanulnivalóval, kajával, 

könyvvel, én sem voltam ez alól kivétel. De érdekes módon volt egy pont, amikor ez az érzés elszállt és 

teljesen más megvilágításba került ez a műfaj. Ez pedig akkor történt, amikor elhatároztam magam egy 

ilyen közgyűlés alkalmával, hogy én is felszólalok egy témában. Ekkor ugyanis mi történik? Már nem 

csak elszenvedője, hanem aktív részese is voltam az eseménynek. Jelentkeztem. Ilyenkor tudod, hogy 

a következő te leszel, elkezd a vér a fejedbe szállni, gyorsabban dobogni a szíved, mert a te 

felszólalásod következik. Lázasan próbálsz értelmes mondatokat összerakni a fejedben, majd felállsz 

és beszélsz. Tegyük fel, hogy jól sikerül és megtapsolnak, örülsz. Aztán utánad is felszólal valaki és 

hivatkozik rád vagy éppen kétségbe vonja az állításodat. Ismét jelentkezel, és már el is ment két óra 

anélkül, hogy észrevetted volna. Mennyire így van ez akkor, amikor már választott tisztségért is indulsz. 

A fenti példát azért mondtam el, mert illusztrálja, hogy mitől fog jól működni egy közösség. Attól, hogy 

senki nem vonja ki magát, senki nem kezd csak fogyasztója vagy elszenvedője lenni a közösségnek, 

hanem bevonódik. Sokat halljuk a bevonás szót, de valójában ez az értelme. Elérni, hogy az a valaki, az 

az egyén, aki csak fogyasztó vagy elszenvedő szerepekben működött, megtapasztalja a cselekvő 

pozícióját is, majd megtapasztalja a közösen cselekvő pozícióját és ezáltal többé váljon, jobbá váljon, 

szolidárisabbá váljon a másikhoz, szorgalmasabbá és tevékenyebbé váljon. Valami ilyesmiért jönnek 

létre ifjúsági közösségek is. Mert Clara Sánchez szavait idézve „Belátjuk, hogy az ember nem sokra 

megy egyedül az életben. Egyedül minden nehezebb, ha egyedül van az ember, csak annyit tehet, 

amire egymaga képes, de mások támogatásával sokra viheti. A közösség hatalmat ad, csak legyen olyan 

közösség, amelyik elfogad és támogat.” Ha pedig létrejött egy közösség, annak előbb vagy utóbb 

szüksége lesz külső segítségre, tanácsadásra, mentorálásra, vitafórumra, ventillációs fórumra, 

beszámolásra, érdekérvényesítő tevékenységre és ezt a szerepet látja el a Nemzeti Ifjúsági Tanács, 

tapasztalatom szerint egyre jobban és egyre aktívabban. Azt, amit ti csináltok kicsiben, a saját 

közösségeitekben, óriási munka de a csillogó szemekért megéri. Az, amit a NIT csinál, viszont ahhoz 

nélkülözhetetlen, hogy az a tűz, ami a kisközösséget elindította később is fennmaradjon. Ezért van 

szükség a képzésekre, a tréningekre, konferenciákra, találkozókra, workshopokra. Szép ugyanis adni, 

de hosszútávon ez csak akkor működhet, ha az adónak is olykor adnak, kell a feltöltődés. A 

közösségeknek és a közösségkoordináló ernyőszervezeteknek pedig egyre fontosabb feladat jut. 



Vigyázni a fiataljainkra és segíteni nekik. Segíteni nekik érvényesíteni speciális érdekeiket egy 

diákönkormányzatban, segíteni nekik döntést hozni a továbbtanulásról, segíteni nekik jobban 

eligazodni a lélek működésének útvesztőjében vagy éppen közösen végrehajtani egy a környezetünket 

védő, a fenntarthatóságot szolgáló akciót. Ám van itt még valami, amiben egyet kell értenünk Müller 

Péterrel, aki azt írta egy ízben, hogy „Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon 

szeretik egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és 

világnézeten túl.” A mai magyar társadalomban egyre nagyobb szükség van ilyen közösségekre, ahol a 

fiatalok második otthonukra találhatnak, ugyan ahol szakértő és féltő szemmel figyelnek is rájuk, 

figyelnek a fejlődésükre, felnövekedésükre. Ez utóbbi fejlesztés és figyelés az ifjúsági munka, melyet ti 

is végeztek. A kormányzatnak pedig kitűzött célja, hogy az ifjúsági munkát végző szervezetek jól 

működjenek, ezért lehetőségeinkhez mérten mi is megteszünk mindent, hogy a NIT-tel megmaradjon 

a jó együttműködés. Azt viszont érdemes eltanulnunk Agatha Christie-től, hogy „Egy közösség 

lelkiállapota közvetlenül a vezetőtől függ.” Ebből számomra következik, hogy nem árt, ha a vezetők 

lelki állapota is rendben van. Amennyiben én tapasztalom, a NIT eddigi vezetésében nem hiányzott a 

jókedv, a dinamizmus, a lendület, ezért minden okotok megvan arra, hogy bizalmat szavazzatok a 

következő vezető csapatnak is. Az újonnan megválasztott vezetőket pedig bátorítom arra, hogy őrizzék 

meg a lendületüket és ne fáradjanak bele ebbe a sokszor szöszölős, sokszor idegtépő túlórát, 

adminisztrációt, szervezést és pénzekért való lobbizást igénylő munkába. Amelynek cserébe 

köszönhetően nem telik el úgy egy hónap sem, hogy a NIT ne hallatna magáról egy érdekes 

programmal vagy képzéssel vagy bármi mással. Én továbbra is sok sikert kívánok a ti munkátokhoz! Ti 

pedig, akik a tagság vagytok, járuljatok hozzá aktívan a közösséghez, ezzel is megadva a tiszteletet a 

vezetők áldozatának. Ne legyetek azok, akik csak elfogyasztják a jót és passzívan elszenvedik a rosszat, 

hanem tegyétek meg azt a pici dolgot, rakjátok hozzá azt az egy téglát a történethez, ami nélkül nem 

épülhetne fel egy közösség, a közös ház, amely nyitva áll minden fiatal előtt. A mai napra tehát jó 

munkát, jó erőt és jó kedvet kívánok! Köszönöm a figyelmet! 

Hegedüs Zoltán:  

Nagyon köszönjük az innovatív és lendületes beszédet, igyekszünk ebből erőt meríteni és próbálunk 

hasonlóan dinamikusan haladni a mai nap folyamán az egyes napirendi pontokon. Mielőtt 

elkezdenénk, megint a Felügyelőbizottság felé fordulnék és kérnék egy mandátum ellenőrzést, hogy 

hány mandátumunk van.  

Nemes László:  

20-an vették fel a mandátumukat, de szeretném kérni, hogy akinél zöld cédula van, az tegye a magasba, 

hogy meg tudjuk számolni. Bocsánat, pontosítok 21-en vették fel a mandátumukat.  

 

1. Elnökség beszámolója 

Hegedüs Zoltán: 

Az első napirendi pontunk az az elnökség beszámolója, ezt előzetesen megkaphattátok, láthattátok, 

igyekeztünk magunkat tartani ahhoz, hogy legalább egy héttel előtte felkerüljön. Ez mindig egy döntési 

pont, hogy minél később kerül fel, nyilván annál kevesebb ideje van akár megyei szinten megvitatni 

ezeket a beszámolókat, viszont továbbra is azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy ezek a lehető 

legfrissebbek és a lehető legtöbb információt tartalmazzák. A legutóbbi Küldöttgyűlés és a most 

december 7-én sorra kerülő Küldöttgyűlési időszakra vonatkozó beszámolókat olvashattátok. 



Én a saját beszámolómat három ponttal szeretném kiegészíteni. Először is, december 4-én részt vettem 

a budapesti ülésen, másodsorban elkezdtük a kabineti rendszernek a kialakítását, ennek keretei között 

a szakmai kabinetet december 17-re hívtam össze első alkalommal és a többi kabinetnél is elkezdődtek 

az időpont egyeztetések és reményeink szerint december közepe, legkésőbb január első napjaiban 

mindegyik megalakul és megkezdi a működését. Valamint egy harmadik pontot szeretnék behozni. 

Folytattuk az egyeztetést és az előkészítést és a jelen állás szerint, a jövőhéten sor kerülhet a stratégiai 

partnerségi megállapodásnak a megkötésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti 

Ifjúsági Tanács között. Ugye itt olyan területek kerülnek be végül a megállapodásba, mint az 

ifjúságpolitika, az önkéntesség, a tehetséggondozás, nemzetközi jógyakorlatok, oktatás, sport, 

digitalizáció és a kultúra. Én alapvetően ennyivel szerettem volna most kiegészíteni a beszámolómat, 

hosszabban nem ismertetném, mert az elnöki pályázatom során igyekszem majd visszacsatolásokat, 

visszautalásokat adni, hogy mi is történt az elmúlt több mint egy éves működésem alatt. Egyesével 

végig megyünk az elnökségi tagokon, ezután egyben lesz lehetőség kérdezni bárkitől, illetve 

szimpátiaszavazás lesz a beszámolókról. Ricsi, kérlek kezdd el.  

Bodrogi Richárd: 

Sziasztok! Bodrogi Richárd vagyok, én nem szeretném kiegészíteni a beszámolómat, úgyhogy ezzel 

biztos nem fog elmenni az idő, viszont mivel nem indultam elnökségi tagnak, mindenképp szeretném 

megköszönni azt a lehetőséget, hogy az elmúlt közel két évben az Ifjúsági Tanács elnökségi tagjaként 

dolgozhattam. Érdekes két év volt, az eleje kicsit dinamikusabban, mozgalmasabban indult, a végére 

pedig nagyon szépen kialakultak a keretek és úgy gondolom, még ha nem is én voltam talán a 

legaktívabb, de hozzá tudtam járulni a NIT életéhez és a NIT fejlődéséhez. Még egyszer köszönöm a 

tagságnak ezt a lehetőséget, én jól éreztem magam a NIT-ben és tök jó embereket ismertem meg itt, 

úgyhogy csak így tovább mindenkinek! Előzetesen is szeretnék sok sikert és jó munkát kívánni a majd 

megválasztott új elnökségnek. Titeket pedig kérlek, hogy fogadjátok el a beszámolómat.  

Hegedüs Zoltán:  

Köszönjük! Bár az egész NIT nevében nem beszélhetek, a közösség nevében sem, de jól éreztük 

magunkat a társaságodban, elnökségi üléseken mindenképpen. Köszönjük ezúton is az elmúlt 2 évet! 

Folytassuk akkor tovább Ágival.  

Dóka Ágnes: 

Köszönöm! Én egyetlen dologgal szeretném kiegészíteni a beszámolómat. Informális egyeztetést 

folytattam a European Youth Forum egyik tagjával – ezt mindjárt elmagyarázom – de ő benne van a 

tagfelvételi döntéshozó bizottságában és több szempontól is megegyeztünk abban, hogy a májusi 

közgyűlésen már tárgyalásra fog kerülni, hogy a candidate membership szint számunkra 

megvalósuljon. Nem kapcsolódik közvetlen a beszámolómhoz, de szeretnélek titeket kérni, hogy ha 

van év elején a szervezeteteknek olyan rendezvénye, ami EU-s szinten megvalósuló és egyébként a 

NIT-et is támogatná, akkor legyetek szívesek felénk ezt jeleni mert study visit-re fognak érkezni hozzánk 

és kellene, hogy lássák a tevékenységünket. Ezzel szerettem volna kiegészíteni, és kérlek titeket, hogy 

fogadjátok el a beszámolómat.  

Hegedüs Zoltán: 

Joel? 

Djogni Joel Ségnon: 



Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket! Ahogy elnök úr is említette, én nagyon 

örülök annak, hogy a beszámolókat sikerült időben abszolválnunk és bízom abban, hogy mindenkinek 

sikerült áttekintenie. Én a május 9-től december 7-ig tartó időszakra vetítettem az elnökségi 

beszámolómat, bízom benne, hogy el fogjátok fogadni, mind a féléves, mind az idei évben végzett 

munkámat a NIT érdekében és képviseletében. Három ponttal szeretném kiegészíteni a 

beszámolómat. Elnök úrhoz hasonlóan én is részt vettem a december 4-i budapesti közgyűlésen, illetve 

a rákövetkező két napon a Küldöttgyűlés előkészítésével foglalkoztunk az elnökségi tagokkal és a 

Felügyelőbizottsággal közösen. A harmadik, amiről azt gondolom, hogy nagyon fontos az a kabinetek 

létrehozása. Elnök úrral egyeztetve abban maradtunk, hogy a Társadalmi ügyek kabinetet én fogom 

koordinálni és összefogni. Ehhez kapcsolódva én már elkezdtem a kapcsolatfelvételt a jelentkező 

tagokkal és bízom benne, hogy még az idei évben meg fog valósulni az alakuló ülésünk. Ez nem a 

kampánybeszédem része, de bízom benne, hogy májusban már eredménnyel is fogok tudni nektek 

szolgálni. Köszönöm szépen! 

Hegedüs Zoltán: 

Köszönjük! Végezetül pedig Kovács Péter.  

Kovács Péter: 

Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Én egy dologgal egészíteném ki csak a beszámolómat. 

Egy egész éven át tartó projektünk közeledik a végéhez. Az ifjúsági szakemberek felsőoktatási 

képzésével kapcsolatosan végeztünk tavasszal egy nagyobb kutatást, illetve az ősz folyamán elkészült 

egy szakmai javaslatcsomag, amelyet eljuttattunk a döntéshozók számára. Ez azt jelenti, hogy a 

beszámolási időszakban volt lehetőségünk egyeztetni az innovációs és technológiai minisztérium 

felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárával, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet vezetőségével 

is a jelenlegi közösségszervező alapszak fejlesztése kapcsán. A beszélgetések során arra jutottunk, hogy 

egy sokkal komplexebb és globálisabb anyagot kellene elkészítenünk és ehhez a NIT egy remek 

társszervezet tudna lenni, amellyel az ágazatot tudná támogatni. Tavasszal ezzel kapcsolatban majd 

mindenkit úgy is keresni fogunk, hogy ha tudtok támogatni elnökségi tagként. Ehhez kapcsolódóan 

még amivel kiegészíteném a beszámolót, hogy volt lehetőségem ezen a héten szerdán a Youth Hungary 

konferencián részt venni, amely itt valósult meg a BEIK-ben az Erzsébet Ifjúsági Alap szervezésében. 

Ezen a rendezvényen sikerült erről a javaslatcsomagról a jelenlevő körülbelül 100 ifjúsági szakemberrel 

beszélgetnünk, úgyhogy olyan impulzusok vannak most már a birtokunkban, amelyek az anyagnak a 

komplexitását növelni tudják. Bízom benne, hogy a beszámolóm teljeskörű volt, de ha bármilyen 

kérdésetek van, igyekszem válaszolni rá. Köszönöm szépen! 

Hegedüs Zoltán: 

Köszönjük! Van e kérdés valakinek a beszámolójához kapcsolódóan? 

Akkor felterjeszteném szavazásra a beszámolókat.  

Nemes László: 

Közben jelzem, hogy egy mandátum távozott, viszont egy plusz mandátum érkezett, így továbbra is 

tartjuk a létszámot. 

Nekem az lenne a kérdésem, hogy minden elnökségi tag leadta e a beszámolóját? 

Hegedüs Zoltán: 



Nem. Egy elnökségi tag, Nagy Máté, beszámolója nem érkezett be és nincs jelen az ülésen sem. Ezt a 

szavazásnál akartam jelezni. Tehát továbbra is 21 mandátum van. Az elnökségi beszámolókról 

szimpátia szavazással szükséges dönteni.  

Először a sajátomat szeretném felterjeszteni. Ki az, aki támogatja a beszámolóm elfogadását? Ki az, aki 

nem támogatja? Ki az, aki tartózkodik? Köszönöm a bizalmat és a támogatást! 

A Küldöttgyűlés elfogadta Hegedüs Zoltán elnöki beszámolóját.  (21 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

Ki az, aki tudja támogatni Bodrogi Richárd beszámolójának az elfogadását? Ki az, aki nem támogatja? 

Ki az, aki tartózkodik?  

A Küldöttgyűlés elfogadta Bodrogi Richárd elnökségi beszámolóját.  (21 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

Ki az, aki tudja támogatni Dóka Ágnes beszámolójának az elfogadását? Ki az, aki nem támogatja? Ki az, 

aki tartózkodik?  

A Küldöttgyűlés elfogadta Dóka Ágnes elnökségi beszámolóját.  (21 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

Ki az, aki tudja támogatni Djogni Joel Ségnon beszámolójának az elfogadását? Ki az, aki nem támogatja? 

Ki az, aki tartózkodik?  

A Küldöttgyűlés elfogadta Djogni Joel Ségnon elnökségi beszámolóját.  (21 igen, 0 tartózkodik, 0 

nem). 

Ki az, aki tudja támogatni Kovács Péter beszámolójának az elfogadását? Ki az, aki nem támogatja? Ki 

az, aki tartózkodik?  

A Küldöttgyűlés elfogadta Kovács Péter elnökségi beszámolóját.  (21 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

És végül Nagy Mátétól nem érkezett beszámoló, de szükséges a munkájáról szavazni. Ki az, aki tudja 

támogatni Nagy Máté beszámolójának az elfogadását? Ki az, aki nem támogatja? Ki az, aki tartózkodik?  

A Küldöttgyűlés nem fogadta el Nagy Máté elnökségi beszámolóját.  (1 igen, 5 tartózkodik, 15 nem). 

Rendben, köszönöm szépen! Lépjünk tovább a 2. napirendi pontra. 

 

2. Felügyelőbizottság tájékoztatása 

Hegedüs Zoltán: 

Szeretném átadni a szót Nemes Lászlónak a Felügyelőbizottság elnökének, és kérem, hogy tartsa meg 

a FEB tájékoztatóját.  

Nemes László: 

Köszönöm szépen! Gondoltam, hogy áttekintem az elmúlt 3 évet, de ezt inkább kihagynám. Amit 

jeleznék, hogy nagy változás történt az elmúlt másfél évben, a FEB végzett egy vizsgálatot ez előző 

elnökválasztás óta. Jelezném, hogy az Alapszabály szerint havi egy elnökségi ülést kell átlagban tartani, 

ez meg lett tartva és az elnökségi tagok döntő többsége ezeken részt vett. Megvizsgáltuk a 

szervezetnek a pénzügyi helyzetét, jelezném, hogy a Felügyelőbizottság úgy látja, hogy a szervezet 

pénzügyileg stabil, nincsenek cash  flow problémái. Ugyanakkor, hogy mondjak egy nem kritikát, csak 

inkább egy olyan jelzést, ami mindenki számára fontos lehet, hogy még mindig van az országban olyan 

megye, ahol nincs tagszervezet és ezért nincs megyei küldött. Ezzel kapcsolatban, a tisztújítást 



követően, az új elnökségnek szerintem egy fontos feladata lesz az, hogy minden megyéből legyen 

küldött és az egész országot lefedjük. Amennyiben kérdés van a Felügyelőbizottsághoz, állunk 

rendelkezésekre és szívesen válaszolunk kérdésekre. Köszönöm a figyelmet! 

Hegedüs Zoltán: 

Van e kérdés a Felügyelőbizottsághoz? Úgy látom nincs. Mivel ez egy tájékoztató jellegű napirend volt, 

erről nem kell szavaznunk. Mehetünk is tovább.  

 

3. A Nemzeti Ifjúsági Tanács Alapszabályának módosítása 

Hegedüs Zoltán: 

Peti, ha megkérlek, akkor kivetíted? Köszönöm.  

Az Alapszabály módosítást megkaptátok időben, még a megyei ülések megtartása előtt sikerült 

feltöltenünk. Ahogy láthatjátok, néhány technikai módosítás, pontosítás került be.  

Az első módosítás az 5. oldalon van. Itt a c) és a d) pont módosult a lap tetején. Ennek az az oka, hogy 

Egyesület szó volt az előző változatban. Azt cseréltük Szövetségre. A következő módosítás a 8. oldalon 

van, a 12. d) pontja. A következő oldal a 9., ahol a póttaggal kapcsolatban került be egy pontosítás. A 

10. oldalon a határozathozatallal kapcsolatban került egy nyelvi pontosítás. A 12. oldalon kikerült a 38. 

pont. A 38. oldalon pontosítottunk a FEB mandátumának megszűnésével kapcsolatban. Mivel 

magánszemélyekről beszélünk, ezért kikerült a jogutóddal való megszűnés. Alapvetően ezek a 

módosítások történtek az Alapszabályban. Ha bárkinek van kérdése az irányomba, vagy a jogi 

képviselőhöz, akkor most itt a lehetőség. amennyiben nincs, szavazhatunk egyben az Alapszabály 

módosításáról.  

Ki az, aki tudja támogatni az Alapszabály módosítást? Ki az, aki tartózkodik? Ki az, aki nem? 

A Küldöttgyűlés elfogadta az Alapszabály módosítását.  (21 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

 

4. Tisztségviselő választás 

Hegedüs Zoltán: 

Amint azt előzetesen jeleztük többször is, folyamatosan jelen volt a szervezet életében az a probléma, 

hogy elcsúsztak a mandátumok, előfordult olyan abszurd helyzet, hogy egy 6 fős elnökség mandátuma 

3 különböző időpontban járt le. Ennek a feloldására abban maradtunk elnökségen belül, hogy azok is 

lemondtak az év végén, akiknek egyébként lett volna még mandátuma. Január 1-jével elindul egy olyan 

ciklus, ahol már mindenkinek a mandátuma ugyanarra az időszakra szól. 

a) levezető elnök 

Hegedüs Zoltán: 

Mielőtt bele kezdenénk, kell választanunk erre a napirendi pontra egy levezető elnököt, ugyanis én 

személyes érintettségem miatt nem vezethetem ezt a napirendet. Előzetesen ezt megvitattuk a 

Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségi ülésén és abban maradtunk, hogy nagy örömmel és lendülettel az 

elnökség jelenlévő tagjai közül az egyetlen olyan tag vezetné, úgymond búcsú ajándékként Bodrogi 

Richárd személyében, aki nem érintett a szavazásban. Úgyhogy szeretném felterjeszteni, hogy a 4. 

napirendre az ülés vezetését Bodrogi Richárd vegye át.  



Ki az, aki tudja támogatni? Ki az, aki tartózkodik? Ki az, aki nem támogatja? 

A Küldöttgyűlés elfogadta, hogy Bodrogi Richárd a 4. napirendi pont alatt vezesse az ülést. (21 igen, 0 

tartózkodik, 0 nem). 

Ricsi nevében köszönöm a bizalmat és szeretném átadni a szót Nemes Lászlónak, a Felügyelőbizottság 

elnökének, aki ismertetni fogja a következő néhány perc történéseit, mi pedig, mint újra induló 

elnökségi tagok egyelőre elhagyjuk az asztalt.  

Nemes László: 

Tisztelt Küldöttgyűlés! Komplett választás van, 3 helyre lett pályázat kiírva. Minden pályázat határidőre 

beérkezett, illetve ahol szükség volt hiánypótlásra, azok is megérkeztek határidőre. Az elnök és az 

elnökségi tag pályázatok esetében a Felügyelőbizottság, a Felügyelőbizottság pályázatok esetében 

pedig az Elnökség megállapította, hogy formailag rendben vannak a pályázatok. Ez alapján 1 elnöki 

pályázat érkezett, Hegedüs Zoltán személyében. 7 darab elnökségi tag pályázat érkezett, név szerint: 

Czagány Éva, Djogni Joel Ségnon, Dóka Ágnes, Kovács Péter, Nagy Franciska, Szabó Bálint és Turi Ádám 

személyében. 5 darab Felügyelőbizottsági tag pályázat érkezett, Hegedüs Imre, Jósa Bálint, Kósa 

András Csaba, Nemes László és Rostás József személyében. A bemutatkozó körök idejét levezető elnök 

úr fogja ismertetni, hogy ki mennyi ideig beszélhet. A szavazással kapcsolatban szeretném a technikai 

információkat ismertetni. A választási szabályzat erre nagyon szépen rendelkezik. A rendelkezés szerint 

akkor érvényes a választás, ha határozatképes a Küldöttgyűlés, tehát minimum 15 szavazólapot fel kell 

venni. Az a jelölt nyer az elnök választás esetében, aki a leadott szavazatok több mint felét megkapja. 

Elnökre igennel és nemmel lehet majd szavazni. Az elnökségi tag választás esetén a helyzet egy kicsit 

bonyolultabb. Elnökségi tagságra 6 helyre 7-en pályáztak, így a szavazó lapon nem igen-nemek 

szerepelnek, hanem a nevek mögött lévő rubrikába elhelyezett X jellel lehet szavazni maximum 6 

jelöltre. Az első 6 helyezett kerül be, amennyiben megkapták az 50 %-os támogatottságot és 

határozatképes a szavazás. A Felügyelőbizottságnál várhatóak a legnagyobb izgalmak, itt a 3 helyre 5-

en jelentkeztek. Itt 3 jelöltre lehet szavazni, egyéb esetben érvénytelen. Abban az esetben, ha 

kevesebb jelölt kapja meg az 50 %-os támogatást, mint ahány hely van, akkor lesz egy második körös 

szavazás is. Miután megvannak az elnökség eredményei, az elnök két alelnököt fog jelölni és az egy 

külön szavazás lesz. Amennyiben van kérdésetek a szavazás technikai lebonyolításával kapcsolatban, 

azt kérlek, hogy most tegyétek fel. Nincsen. A szavazatszámláló bizottság tagjait szeretném kérni, hogy 

majd a Felügyelőbizottság szavazólapokat adják ki, az elnökit és az elnökségit mi adjuk ki. Viszont az 

összeset ti fogjátok majd számolni.  

Bodrogi Richárd: 

Köszönjük szépen Laci, hogy elmondtad a technikai feltételeket. Nem szaporítom feleslegesen tovább 

a szót, pedig tudnám, mert bölcsész vagyok, de térjünk rá a bemutatkozásokra. Először az elnök jelöltek 

bemutatkozása lesz, egy jelölt van, így szeretném felkérni Hegedüs Zoltánt, hogy tartsa meg a 

bemutatkozóját 10 percben.  Kérdezni utána lehet.  

b) elnök 

Hegedüs Zoltán: 

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Hegedüs Zoltán vagyok, 2018 szeptembere óta a Nemzeti 

Ifjúsági Tanács Elnöke és amennyiben újra bizalmat szavaztok nekem, akkor még két évig az leszek. 

Nagyon röviden szeretnék néhány területet felvillantani, azokon a területeken visszacsatolást adni, 

hogy mit történt, honnan indultunk és hova szeretnénk eljutni a következő két évben.  



Tavaly decemberben elfogadásra került az ú Alapszabály és ezzel párhuzamosan a szervezeti 

felépítésnek az átalakítása, a tavaszi időszakban létrejöttek a megyei közgyűlések, ugye kettő olyan 

megye van, ahol nem működik, az egyik Pest megye a másik Nógrád megye. Nógrádra kiemelt 

figyelmet fordítottunk és több alkalommal is sikerült helyi szinten jól működő szervezetekkel 

találkozni, nagyon bízom benne, hogy innen lesz majd a tavaszi időszakban belépőnk. Ahogy látjátok, 

összesen 56 megyei ülésre került sor az idei év során. Elkezdtük kialakítani a megyei működésnek a 

kereteit, nyilván látjuk azokat a területeket, ahol fejlesztésre szorul a rendszer, ezeket szeretném 

korrigálni a következő két év során. Ezzel párhuzamosan pedig tagbővítésre is nagy fókuszt szeretnénk 

helyezni, különösen azokban a megyékben, ahol viszonylag kevés szervezetünk van és megnézni azt, 

hogy a megyei működéshez milyen források rendelhetők hozzá a jövőben.  

A tavalyi év végén és az idei év elején kialakítottunk és elfogadtunk minden olyan szabályzatot a 

szervezeten belül, ami meghatározza és alapjaiban determinálja a működésünket. A gazdálkodással 

kapcsolatban sok új szabály került elfogadásra, elfogadtunk egy SzMSz-t, elfogadtunk egy Tagfelvételi 

szabályzatot, egy Választási szabályzatot, valamint egy Iratkezelési és iktatási szabályzatot, az elmúlt 

hónapokban nyomén a jogászainknak – különösen dr. Pintér Mihálynak – köszönhetően a szervezet 

minden területen jól körülhatárolható szabályokkal rendelkezik. A következő időszakban még a GDPR 

kompatibilissé tétel folyamatának lezárása van hátra, amihez monitorozzuk a különböző 

szabályzatokat, és ahol szükséges, ott beavatkozni és változtatni.  

Ahogy már elhangzott, viszonylag stabil gazdálkodás alakult ki a szervezeten belül, év elején voltam 

még cashflow problémák, erről még értesülhettetek, ezt egy tagi kölcsönnel áthidaltuk, azóta 

szerencsére nincsenek ilyen jellegű problémák. Majd látni fogjátok, hogy az idei évben 

nagyságrendileg ötven millió forintból sikerült gazdálkodni, bízunk benne, hogy ez jövőre inkább már 

a hatvanat fogja közelíteni. Ahogy láthattátok, a tagdíjtartozások kerültek behajtásra, és itt láthatjátok 

az idei évben bevont legfontosabb forrásokat is.  

Célok tekintetében nagyon fontos, hogy elkezdjük a CSR tevékenységet erősebben megjeleníteni és 

kialakítani egy vonatkozó stratégiát, saját bevételeknek a növelése és a tartalékképzés. Az elnökség 

stabilan működött, 12 alkalommal üléseztünk, reményeink szerint még egy ülés lesz majd valószínűleg. 

Elkezdtük a kabinetek kialakítását. itt egyszerre fontos szempont az, hogy szakmailag nyújtsanak 

segítséget számunkra, másrészt rekrutációs szempontból is kiemelten fontos, harmadrészt pedig 

szeretnénk ezekhez a kabinetekhez különböző projekteket hozzárendelni. Elkezdte működését a 

Tanácsadó testület, aminek az lenne a fő feladata, hogy a 35 éves korhatár fölé kerülő korábbi 

vezetőségi tagok, tagszervezeti vezetők esetében is megmaradjon az a lehetőség, hogy 

becsatornázzuk meglévő tudást és tapasztalatot. Kialakítottuk a megyei delegálti rendszert, valamint 

az Ifjúsági Párbeszéd projekt régiós követeit. Itt szeretnénk a jövőben majd egy komolyabb 

szervezetfejlesztést külső szakembereknek a segítségével megvalósítani. Fontos lenne az, hogy a 

működést minél több területen tudjuk optimalizálni, illetve hogy a belső képzési rendszernek 

megfelelően a tisztségviselőket, munkavállalókat minél több és minél alaposabb képzésekben 

részesítsük. Három főből állt idén a titkárság, volt egy titkárságvezetőnk, egy kommunikációs 

munkatársunk valamint egy Ifjúsági Párbeszéd projektvezetőnk. Nagyon bízunk benne, hogy januártól 

még egy teljes állású munkatárssal tudunk bővülni és akkor az operatív és a szakmai feladatok végre 

szétválasztásra kerülhetnek, előbbiek egy titkárságvezetőnél, utóbbiak egy kabinetvezetőnél futnának 

össze. Szeretnénk kialakítani egy gyakornokik programot, illetve az új projektek esetében pedig új 

projektvezető személyeket vonnánk be terveink szerint.  

Két nagy konferenciánk volt, egyrészt a Digitális Valóságok konferencia, másrészt az Ifjúságimunka 

Konferencia, bízunk benne, hogy mind a kettőt meg tudjuk újra rendezni. Ezeken kívül olyan új 

témákkal kapcsolatban szeretnénk még konferenciákat rendezni, mint innováció, a fenntartható 



fejlődés, környezetvédelem, illetve a fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedése, ezek mellett pedig helyi 

szinten szeretnénk vitafórumokat, vitaklubokat megvalósítani. Beálltunk arra a működési metodikára, 

hogy mind a tavaszi, mind az őszi időszakban van egy országjárásunk egy-egy kulcstéma kapcsán. Ez 

tavasszal az ifjúsági szakembereknek a képzése volt a felsőoktatásban, elmentünk minden olyan 

városba, ahol az adott intézményben van ifjúsági közösségszervező szakirány. Szakemberekkel, 

oktatókkal, hallgatókkal beszélgettünk a képzés jelenjéről, jövőjéről, fejlesztési javaslatokról, az ebből 

készült anyag pedig az érdekképviseleti folyamatokat járja. Az őszi időszakban Lépj fel! projekt 

keretein belül eddig 15 rendezvény valósult meg, ahol az elsődleges cél a fiatalok helyi közösségeinek 

megerősítése, a helyi aktivitás fokozása. Ezek mellet több helyszínen került sor régiós képzésekre, ezt 

a fajta működést szeretnénk megtartani a következő két évben is, tehát az azt jelenti, hogy 4 

különböző témában szeretnénk majd országjárást tartani, előzetesen olyan témák jöttek elő, mint az 

ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági közösségek, problémák feltárása, a fiatalok életpályatervezése vagy 

éppen a civil szektornak a szabályozása.  

Újra gondoltuk a Szabadegyetemünket, a korábbi koncepcióban ez egyszerre fókuszált a 

tudástranszferre és a közösség építésre, ami elvitte az utóbbi irányba. Sokkal inkább bevonás, 

projektfeladatok kerültek előtérbe és ezzel párhuzamosan a Vezetőképzőkre vittük át a 

tudástranszfert mint rendezvény. Az idei évben került sor először a vezetőképző, tavasszal Szegeden, 

ősszel pedig Székesfehérváron, a 2020-as időszakra előzetes terveink szerint tavasszal Nyíregyházán, 

ősszel pedig Szombathelyen tartanánk a rendezvényt. A rendezvény brandjét szeretnénk erősíteni, 

egyelőre a teoretikusan feldobott Vezetőképzőből Közösségképző elnevezéssel fussunk tovább és ne 

csak egy három napos esemény legyen, hanem legyen egy elő és legyen egy utómunkája is a 

közösségteremtés mellett. A Helyi Ifjúsági Összefogást Támogató projektünk kifejezetten a diák és 

ifjúsági önkormányzatokra fókuszál. Nagyon fontos rekrutációs bázisnak tartjuk ezeket a 

diákönkormányzatokban tevékenykedő fiatalokat, ez egyelőre egy pilot projekt, ami most tavasszal 

fog érdemben megvalósulni. Három pillére van. Egyik az Országos Ifjúsági Fórumok, ebből idén 

tartottunk kettőt, itt minden megyéből vendégül láttunk diákönkormányzatokat, városi 

diáktanácsokat, ifjúsági önkormányzatokat, a másik két lába egyrészt egy projekttevékenység, amire 

ők pályázhattak, a harmadik pedig, hogy kialakítottunk egy belső lehívható képzési rendszert, melynek 

a keretei között ők kiválasztják azt, hogy milyen területen van szükségük képzésre, illetve előadásokra, 

mi pedig helybe megyünk és ezeket megvalósítjuk a számukra. Előkészítés alatt áll egy Közéleti 

mentorprogram, amit terveink szerint 2020 januárjában tudnánk elindítani, erről majd úgy is kaptok 

információt, ha elindul. Kommunikációs területen folytattuk azokat a tevékenységeket, amelyek 

korábban is megvoltak, nem mennék bele, mert ahogy láthattátok van egy olyan napirendipont, ami 

kifejezetten a kommunikációs stratégiát fogja majd ismertetni. Működött a jogsegély szolgáltatás, 

erről sem beszélek részletesebben, erre is van vonatkozó napirendipont. Tervben van egy 

kommunikációs szolgáltatásnak az elindítása, és ilyeneteket vetettünk még fel, hogy pályázatírás és 

projektmenedzsment. Kialakítás alatt van a szervezet értékesíthető szolgáltatás palettája is, itt 

olyanok jöttek még elő mint kutatásoknak és módszertani anyagoknak az elkészítése, egyfajta 

tudásközpontnak a létrehozása.  

A nemzetközi működés területén szeretnénk az elkövetkezendő időben teljes jogú taggá válni az 

Európai Ifjúsági Fórumban, ez a folyamat fut. 2021 tavaszán nálunk kerül megrendezésre a BICC 

meeting, szeretnénk erősíteni a V4-es országokkal az együttműködést, nemzetközi projekteket, 

konferenciákat megvalósítani, illetve a Magyar Ifjúsági Konferenciával közösen a tavaszi időszakban 

minden egyes külhoni magyar régióban a külhoni ifjúsági szervezeteket és a helyi ifjúsági tanácsokat 

egy asztalhoz ültetni és segíteni a köztük való párbeszédet. Fut az Ifjúsági Párbeszéd projektünk, nem 

sokára sor kerül egy nagy online kutatásra és több fókuszcsoportosra, itt főleg a szakmai anyagok 

gyártására szeretnénk a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetni, olyan kiemelt témákat javasoltam, mint 



a Nemzeti Ifjúsági Stratégia, települési szintű ifjúsági munkának az erősítése, strukturális 

munkanélküliség, fiatalok mentális egészsége, lakhatása, fenntartóság, civil területhez kapcsolódó 

képviseleti ügyek, ifjúsági szektor forrásainak a növelése és hatékonyabb egyeztetési fórumok 

létrehozása a döntéshozók és a civil szervezetek között.  

Ahogy már korábban Gulyás Tibor is említette, 2010-ben indult el az a folyamat, ami a NIT 

kialakulásához vezetett, jövőre lesz ennek nagyjából 10 éve, úgyhogy a jövő évben szeretnénk egy 

olyan kötetet készíteni, ami a szervezet kialakulását és az azt megelőző és az azt követő előkészítő 

folyamatokat örökíti meg az utókor számára. Szeretnénk majd egy módszertani kiadványt, folyóiratot 

elindítani a DOSZ-szal együttműködve, amiben a kifejezetten ifjúsági területhez kapcsolódó fiatal 

kutatók számára biztosítunk lehetőséget. Szeretnénk az ifjúsági civil szektor innovációját erősíteni, van 

egy önismereten keresztüli pályaorientációs projektünk előkészítés alatt, ez egy GINOP-os projekt, egy 

magyar ifjúsági főváros projekt, társadalmi felzárkóztatásnak a segítése, szeretnénk foglalkozni a nők 

a közéletben témával, illetve fontosnak tartom a fenntarthatóság témáját is. Az EMMI-vel aláírásra 

kerül egy stratégiai megállapodás, a miniszterelnökséggel való viszony továbbra is jó a civil területen, 

több minisztériummal is újra elindítottuk a kapcsolatfelvételt, van egy együttműködés, ami elindult a 

Civil Információs Centrumokkal, ez főleg a megyei delegáltak esetében lehet érdekes. Az Erzsébet 

Ifjúsági Alappal is van egy szakmai együttműködésünk, a Nemzeti Művelődési Intézettel a szakmai 

anyag kapcsán sikerült felvenni a kapcsolatot és ezek mellett a nemzetközi partnerségekre és a 

különböző partnereknek a felkutatására is nagy hangsúlyt szeretnénk fordítani. Köszönöm a 

lehetőséget, ha bárkinek van kérdése, szívesen állok rendelkezésetekre. Köszönöm, hogy 

meghallgattatok, kérem a bizalmatokat és a támogatásotokat a következő két évre! 

Bodrogi Richárd: 

Köszönjük a bemutatkozást!  

c) elnökség 

Bodrogi Richárd: 

Most következnek az elnökségi tagok bemutatkozói, amire fejenként 3 percük lesz. Az egyszerűség 

kedvéért ABC sorrendben fogom szólítani a jelölteket. Ugye 7 jelentkező van, összesen majd 6 

elnökségi tagot lehet választani, így lesz majd 7 fős az elnökség. Először Czagány Évát szeretném kérni, 

hogy fáradjon ki és mutatkozzon be. 

Czagány Éva: 

Sziasztok! Tisztelt Küldöttgyűlés, Kedves Delegáltak! Ifjúságszakmával kapcsolatos pályafutásom 2018 

elején indult az Új Nemzedék Központ először szakmai munkatársa, később pedig 

projektkoordinátoraként. Ez egy nem tudatos elhatározás volt, a végzettségemet tekintve 

egészségügyi diplomával rendelkezem, amelyet a Debreceni Egyetemen szereztem meg. Bár nem 

végzek már egészségügyi tevékenységet, a mindennapjaimban még fontos szerepe van ennek. Az Új 

Nemzedékben többek között bekapcsolódtam a hazai ifjúságüggyel és módszertani anyagok, szakmai 

koncepciók kidolgozásába, konferenciák, szakmai workshopok, találkozók, illetve előítélet és 

társadalmi szemléletformáló kampányok kivitelezésébe. Részt vettem a nagymintás ifjúsági kutatás 

megtervezésében és a koordinációjában is. Jelenleg a Pro Iuventute Hungarica – Magyar Ifjúságért 

Alapítványnál dolgozom, ahol szintén projektkoordinációval és rendezvényszervezéssel foglalkozom. 

Munkám szerencsére a hobbim is egyben, ezért 2019 őszétől fogva rendezvényszervezést is tanulok. 

A NIT elnökségében 4 ponttal szeretnék kiemelten foglalkozni. Elképzeléseim között szerepel a hazai 

önkéntes kultúrának a népszerűsítése és megerősítése, hiszen ez az egyik legerősebb 



társadalomformáló közösségi tevékenység. Prevenciós és szemléletformáló programoknak a 

szervezése különböző témakörökben, mint fizikális-mentális párkapcsolati egészség, valamint digitális 

immunitás, ezeket mind szakemberek bevonásával tudom elképzelni. Szakmai rendezvényeket is 

szívesen szerveznék, akár legyen szó fiataloknak szóló vitaestekről, kerekasztal beszélgetésekről, 

interaktív szemléletformáló vagy edukációs rendezvényekről. A hazai és nemzetközi közélet, habár 

egyre nyitottabbá válik a női közszereplők felé, még mindig elsődlegesen a hagyományos női 

szerepeket társítja egy-egy női vezető személyéhez, éppen ezért úgy gondolom hogy olyan programok 

szervezésével, amelyek középpontjában a fiatal nők közéletben vállalt szerepe állna, nagyobb 

betekintést nyerhetnénk ezen témakörben és ezzel érzékenyíthetnénk a fiatal társadalmat a nő 

életpályamodellekre. Én ehhez szeretném a bizalmatokat és a segítségeteket kérni, amennyiben úgy 

gondoljátok, hogy alkalmas jelölt vagyok. Köszönöm! 

Bodrogi Richárd: 

Köszönjük szépen! A kérdések a végén lesznek majd, akár egyszerre is lehet majd kérdezni 

mindenkitől. Szeretném megkérni Joelt, hogy fáradjon ki és mutatkozzon be.  

Djogni Joel Ségnon: 

Tisztelt Küldöttgyűlés, Kedves Megyei delegáltak, Kedves tagszervezetek képviselői, Kedves országos 

szervezetek képviselői! Ahogy elnök úr szokta mondani, egy jó bölcsész akár 10 percig, akár egy óráig 

is tud beszélni valamiről és a semmiről is. Tekintettel arra, hogy elnök úr majdnem elhasználta az 

elnökségi tagok idejét, így igyekszem 3-5 percbe beleférni. Számomra a Küldöttgyűlés egy ünnep. 

Ünnep azért, mert ilyenkor lehetőségünk van összegyűlni, lehetőség van arra, hogy találkozzunk a 

tagszervezeteinkkel, közös célok érdekében beszélgessünk az ifjúságpolitika, az ifjúságügy különböző 

történéseiről. Kifejezetten örülök annak, amikor a Küldöttgyűlés egyben tisztségviselő választással is 

jár, mivel ilyenkor azt vesszük észre, az a tapasztalat, hogy sokkal fokozottam az érdeklődés mind a 

döntéshozók, mind a tagszervezetek részéről. Általában a döntés nem egyszerű, mivel fontos az, ahogy 

napi szinten mi döntünk az operatív, szakmai ügyekben, de ilyenkor nektek van lehetőségetek, hogy 

döntsetek arról, hogy kivel szeretnétek elképzelni a következő éveket. Ha kicsit a népszerű 

tehetségkutató hasonlattal szeretnék élni, ti döntitek el, hogy ki az akinek széket adtok és ki az, akinek 

nem, úgyhogy nagyon fontos a döntésetek, de bármilyen döntés is szülessen, azt gondolom, hogy a 

Nemzeti Ifjúsági Tanács gépezete tovább fog zakatolni, a munka tovább fog folyni és azt gondolom, 

hogy a terhelés sem lesz kevesebb, könnyebb. Én személy szerint 4 éve állok a Nemzeti Ifjúsági Tanács 

szolgálatában, ez idő alatt megéltem már mind megyei koordinátorként, mind elnökségi tagként 

különböző elnökségi váltást, struktúraváltást, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül a munkámat 

mindig kitartóan, lelkesen végeztem, a rám bízott feladatokat elláttam. Az elnökségi ciklusom alatt 

három prioritást jelöltem meg, ez nem más, mint a hazai és nemzetközi érdekképviselet, a megyei 

ifjúsági tanácsok átstrukturálása, illetve a transzparencia, átláthatóság biztosítása. Azt gondolom, 

hogy mindháromban történt előre mozdulás. A következő elnökségi ciklusom alatt tovább szeretném 

folytatni ezeket a hagyományokat, és a meglévő programjaink mellett új perspektívákat is szeretnék 

behozni, amikről azt gondolom, hogy a fiatalokat manapság foglalkoztatja, akár a pénzügyi tudatosság, 

akár a digitális kompetenciafejlesztés, akár a fenntartható fejlődés. A meglévő érdekképviseleti 

tevékenységeim mellett tovább szeretném folytatni az egyeztetést akár a roma szakkollégiumok 

hálózatával, a Belügyminisztériummal. Emellett azt gondolom, hogy aki ismeri a munkámat, tudja, 

hogy a NIT a szívügyem és szeretném, hogy továbbra is az legyen. Jelenleg nem tudom elképzelni, hogy 

milyen lehet egy NIT nélküli élet és az az igazság, hogy nem is szeretném. Kérném a tisztelt 

Küldöttgyűlést, a kedves megjelenteket, hogy szavazzanak arról, hogy van e még helyem a Nemzeti 

Ifjúsági Tanács elnökségében, kaphatok e további bizalmat, felhatalmazást munkám folytatásához, 

továbbá kaphatok e széket tőletek. Köszönöm a bizalmat! 



Bodrogi Richárd: 

Köszönjük Joel! Ági, te jössz a sorban, úgyhogy kérlek mutatkozz be! 

Dóka Ágnes: 

Szervusztok, üdvözlök minden jelenlévőt! Dóka Ágnesnek hívnak. Az elmúlt két évben alelnöki 

pozícióban volt szerencsém a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot erősíteni. Hasonlóan elnökségi tag pozícióra 

pályázom, mint az előttem felszólalók és az utánam következők is. Én picit gyakorlatiasabbra vettem 

a prezentációmat ebben a szűk három percben. Összefoglalnám először azt, hogy mi az, amit két év 

alatt velem vagy általam sikerült, elérjen a szervezet. Nem szeretném felolvasni, ti is láthatjátok. 

Amikor idekerültem, Ament Balázs elnökölése alatt a Családok évében segítettem a tagszervezetektől 

beérkezett pályázatoknak a kiválasztásában, illetve ezeknek a koordinálásában. Mivel nagy 

pályázatírói szakmai tapasztalattal rendelkezem, és amikor Hegedüs Zoltán átvette az elnökséget, volt 

némi financiális problémája a szervezetnek, így az Erasmus+ tudásomon belüli Ka3-as pályázat, amit 

megyei szinten hallhattatok nem egyszer, esetleg részt is vehetettek rajta. Az az én tollam eredménye, 

minimális átdolgozásokkal természetesen. Ezen kívül Nedeczky Lillával megalapítottuk a nemzetközi 

munkacsoportot, ennek keretében 8 lelkes fiatallal tevékenykedünk és segítik a munkánkat több-

kevesebb sikerrel. Újra kapcsolatfelvétel került a Youth Forummal, ami egy hatalmas küzdés volt, erről 

májusban beszámoltam már, nem szeretném újra elmondani. Jelenleg stabilizálódott a kapcsolat, 

tudnak a szervezetünkről, elhiszik, hogy működik, megkapták az összes fordított anyagunkat, ahhoz, 

hogy előrébb léphessünk a tagsági folyamatokban. Ugyanez a helyzet a BICC-el. Az operatív 

tevékenységeknél, ahol lehetett, konferenciákon, megyei rendezvényeken és kitelepüléseken részt 

vettem. Az elkövetkezendő években át is nyargalnék arra, hogy milyen terveim vannak. Láthattátok 

ugyan az elnökségi pályázatomat, de mindenképpen szeretném a félbehagyott dolgokat befejezni a 

szervezeten belül. A Lépj fel! projektet mivel én kezdtem és én vagyok megbízva a koordinálásával, így 

a beszámolási folyamatot is szeretném én végrehajtani, de ha bárki más csinálja, nyugodtan. 

Nemzetközi munkacsoporttal adtunk be pályázatot az Erasmus+ helyi kezdeményezésre, ahol 

várhatóan 6666 Eurós projektkeretet fogunk kapni arra, hogy minél jobban megismertessük a 

nemzetközi vizeken dolgozó szakembereket a fiatalokkal, illetve a tevékenységeket a háttérben. 

szeretném a Youth Forumon belüli folyamatban lévő projektünket véghez vinni, ugyanezt a BICC-en 

belül is. És ami mindig is szívügyem volt, de sajnos az elmúlt két év nem tette lehetővé, szeretném a 

sportkoncepció kialakítását, melyet Hegedűs Imrével már egyeztettünk többször is. Vannak ötletek, 

úgyhogy szeretném, ha a sportszektor elindulna. A másik prioritás, amit megjelöltem az pedig a 

fenntartható életmód koncepció kidolgozása, hiszen a fiataloknak ez nagyon égető jelenleg, de 

igazából mindenkinek az, innentől kezdve fontos az, hogy szervezeti szinten is foglalkozzunk ezzel. 

Köszönöm a figyelmet és remélem a támogatásotokat a következő két évben is! 

Bodrogi Richárd: 

Köszönjük szépen! Peti következik. 

Kovács Péter: 

Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Nagy megtiszteltetés újra itt állni előttetek. Köszönöm szépen a 

delegáló szerzetemnek, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának, hogy ismét bizalmat 

szavazott nekem. Amikor Zoli egy évvel ezelőtt elhívott egy beszélgetésre, akkor azt mondta nekem, 

hogy ezen a tisztújító választáson olyan emberekre van szükség, akik a transzformációs időszak lezárta 

után tudják segíteni a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot az építkezésben. Én azt gondolom, hogy az elmúlt egy 

évben, ebben az építkezési folyamatban igyekeztem segíteni a szervezetet. Egy nagy eredmény 

szeretnék kiemelni, az a dél-dunántúli régiónak a felélesztése. Azt tudom mondani, hogy 3 megyéből 



kettőben már nagyon jól állunk, de azt gondolom, hogy az irány az jó. A benyújtott programomban két 

nagyobb dolgot emeltem ki. Szeretnék aktívan részt venni a most már Építsd fel!-re átkeresztelt Helyi 

Ifjúsági Összefogást Támogató projekt menedzselésében. Alizzal, Annával és Bálinttal megkezdett 

munkánk egy nagyon jó alap, jól állunk a középiskolás korosztály megszólításával, én látom ebben még 

a potenciált és bízom benne, hogy egy olyan időszaknak tudunk nekiindulni, ahol a középiskolás 

érdekképviseletnek egyfajta mentor szerepét tudja majd a NIT betölteni. Emellett nekem jutott az a 

szerencsés feladat, hogy az ifjúsági életúttal foglalkozó munkacsoportot terelgessem, ezen munka 

során a NIT-nek szükséges lenne egy oktatásszakmai portfóliót is felvennie, ennek egy alapja lehet a 

felsőoktatásban az ifjúsági szakemberek képzése, de sok olyan potenciális területet látok még, amivel 

foglalkoznék. Ezzel a munkacsoporttal azt a feladatot szeretném kitűzni magam elé, hogy a 

tagszervezeti igényeket becsatornázzuk és ezen igények mentén olyan megyei vagy régiós szintű 

koordinációs testületeket tudjunk létrehozni, akik az ifjúsági életút kapcsán az ifjúságimunka, a 

helyben maradás kérdésével tudnak foglalkozni. Bízom benne, hogy az eddigi munkámmal be tudtam 

bizonyítani nektek, hogy elkötelezett vagyok az ifjúságpolitikai, ifjúságszakmai szektor iránt. 

Folytassuk ezt a megkezdett munkát közösen! Köszönöm szépen! 

Bodrogi Richárd: 

Köszönjük szépen! Szeretném megkérni Franciskát, hogy mutatkozzon be. 

Nagy Franciska: 

Tisztelt Elnökség, Tisztelt Tagszervezeti Vezetők, Kedves Jelenlévők! Engedjétek meg, engedjék meg, 

hogy egy személyes történettel kezdjek, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy jelenleg és az elmúlt 

időszakban a NIT elnökségi tag pozíciójára jelentkeztem. 2018 májusában a gyakorlati diplomácia 

szakkollégiumának tagjaként meghívást kaptam II. Erzsébet születésnapja alkalmából rendezett 

kertipartira a Brit Nagyköveti Rezidenciára. Egy hatalmas és régóta várt álmom vált valóra, hogy egy 

diplomáciai és nemzetközi környezetben folytathattam eszmecserét az ifjúságot, az ifjúságpolitikát, a 

nemzetközi kapcsolatokat érintő kérdésekről. Lényegében itt döbbentem rá, hogy a kávészünetek és 

a fogadások a leghasznosabb, leglényegesebb részei egy tárgyalásnak és a fiataloknak is egy 

eszközként jelenik meg az érdekérvényesítésben. 2018 decemberében, harmadéves alapszakos 

hallgatóként jelentkeztem a NIT nemzetközi munkacsoportjába, ami egy hatalmas mérföldkő volt és 

amelyben aktívan részt veszek a mai napig is. Szeptemberben az a megtiszteltetés ért, hogy az Uniós 

Ifjúsági Stratégia hazai megvalósulásáért felelős munkacsoportnak is NIT-es tagjává válhattam. Ez az 

idő elég volt ahhoz, hogy a szervezet megismertesse és közel hozza hozzám az ifjúságpolitikát és 

rávilágítson azokra a lehetőségekre, amik még úgymond kiaknázatlanul állnak előttünk. a nemzetközi 

reprezentáció kis projektek révén és a jógyakorlatok láttán elnökségi tagként is azon szeretnék 

munkálkodni a tagszervezetek által, hogy a NIT-nek a nemzetközi megnyilvánulását még közelebb 

hozzuk és még magasabb szintre emeljük. Érdemes kiemelni, hogy ha minden jól megy akkor májusban 

teljes jogú taggá válhatunk az Európai Ifjúsági Fórumon belül, célként és prioritásként szeretném 

kezelni az ezzel járó kihívásokat, kötelezettségeket és feladatokat. Fontosnak tartom a regionális 

együttműködéseket, a V4-es országokkal szeretném megerősíteni jobban a kapcsolatot. Hazai szinten, 

szeretnék a tagszervezetekkel minél több egyeztetést folytatni és külügyi fórumokat összehívni, és a 

tagszervezetek külügyi vezetőivel egyeztetéseket folytatni. Szeretném hangsúlyozni a különböző study 

visitek fontosságát, úgy gondolom, hogy az ifjúsági szervezetek az egymás jó és negatív gyakorlatai 

által tudnak fejlődni. Végezetül, mint a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület delegáltja, az 

elmúlt időszakban több alkalommal volt lehetőségem a sport általi nevelés projektekbe 

bekapcsolódni, ezt a jövőben is kiemelt célként fogom kezelni. A partnerországokkal egyetértünk 

abban, hogy a közösségi sporttevékenység nagy jelentőséget hordoz. Köszönöm, ha bizalmat 

szavaztok nekem és hajrá fiatalok! 



Bodrogi Richárd: 

Köszönjük szépen! Bálint kérlek fáradj ki. 

Szabó Bálint:  

Nagyon szépen köszönöm! Egy kérdéssel szeretném kezdeni. Ki emlékszik még az elő ifjúsági 

rendezvényére? Ki emlékszik még azokra a gondolatokra és érzésekre, amelyek ezen az első 

alkalommal átjárták? Én emlékszem, hogy 2015 tavaszán egy barátom iskola után belépett a 

kollégiumi szobámba és azt mondta, hogy gyere, bemutatlak egy társaságnak Szabó. Egy pár nappal 

később 60, tőlem személyiségében, stílusában igazán heterogén és tőlem eltérő társaságban találtam 

magam egy teremben Eger belvárosában. Ekkor 15 éves voltam, egy villamosipari szakközépiskolának 

a harmadik évfolyamára jártam, és a tinédzser problémák hétköznapi konfliktusaival küszködtem és 

még nem tudtam eldönteni, hogy egész pontosan jól tettem e, hogy csatlakoztam az Egri Városi 

Diáktanácshoz. Tartottam az egésztől. Alig telt el pár hét és a szervezetnek a március 15-i 

rendezvényén már konferáltam, én köszöntöttem az egri középiskolákból érkező diákokat, közel 500 

főt. Nagyszerű élménynek nevezném, büszke voltam magamra és ami még fontosabb, büszke voltam 

a csapatra, amelynek a részese voltam és amellyel dolgoztam. Ekkor még fogalmam sem volt arról, 

hogy milyen hatást is fog gyakorolni az elkövetkezendő pár év, amit a Városi Diáktanácsban töltöttem. 

Megláttam azt, hogy az az iskola, amibe éppen járok, nemhogy elősegíti a saját személyes 

fejlődésemet, hanem éppen hogy hátráltatja, ezért a szakközépiskolai tanulmányaimat hátrahagyva 

egy kéttannyelvű gimnáziumban folytattam azt. Rájöttem, hogy vonz az embereknek a megismerése, 

rájöttem arra, hogy a társadalom mozgatórugóinak a megismerése is érdekel és hogy közélettel is 

szeretnék foglalkozni, ezért a Városi Diáktanácson keresztül elkezdtem az ifjúsági érdekképviselet iránt 

érdeklődni. Számos ifjúsági konferenciára jutottam el és megismerkedtem a Nemzeti Ifjúsági 

Tanáccsal is 2016-ban és az akkor Janzsó Ádám vezetésével tartott dök egyeztető platformon 

megszületett az Országos Diáktanácsnak a koncepciója, 2017-ben pedig tagja lettem ennek a 

szervezetnek. Ezekhez a felismerésekhez pedig szükségem volt annak a közösségnek a tagjaira, aminek 

2015 márciusában a tagja lettem és ami még fontosabb, szükségem volt a velünk dolgozó ifjúsági 

szakemberek törődésére és figyelmére. Ma úgy gondolom, hogy szükség van az ifjúsági közösségekre, 

szükség van a velük foglalkozó civil szervezetekre és a fiatalokkal foglalkozó szakemberek munkájára. 

Mindezért pedig személyesen is teszek a jövőben, tettem eddig is, és szeretnék visszaadni annak a 

közösségnek, amitől sokat kaptam. Ezzel a céllal, egyetemi tanulmányaim megkezdése mellett, 2018-

ban csatlakoztam a Nemzeti Ifjúsági Tanácshoz, mint kommunikációs munkatárs. A szervezet 

kommunikációs munkatársaként pedig az elmúlt másfél évben legjobb képességeim és tudásom 

szerint segítettem a szervezet kommunikációjának fellendülését, tevékenyen hozzájárultam a 

rendezvények megvalósításához és szervezéséhez, valamint hazai ifjúsági rendezvényeken 

képviseltem a szervezetet. A jövőben pedig elnökségi tagként szeretném folytatni ezt a megkezdett 

munkát. Segíteni az ifjúságügy talán legnagyobb potenciáljával rendelkező érdekképviseleti 

együttműködést, a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot, valamint a fiatalokkal és a fiatalokért dolgozni, illetve a 

társadalmi szervezetekért, akik őket segítik. Új ötletekkel, célokkal és tervekkel szeretnék fellépni. 

Ennek fényében három területen kívánok megválasztásom esetén dolgozni. Az első, hogy szeretném 

folytatni a kommunikációs munkát. A napokban a koordinálásom mellett felállt egy kommunikációs 

szakmai kabinet, amelynek 8 lelkes tagjában nem csak azt látom, hogy a jövőben a kialakított 

kommunikációs stratégiánkat megvalósítsuk, hanem azt is, hogy az önkéntesen velünk dolgozó 

fiatalok, szintén tapasztalatot szerezzenek ezen a területen. A második feladat, amivel foglalkozni 

szeretnék az pedig a digitalizáció. A digitalizáció véleményem szerint egyszerre ok, ami miatt a civil 

szervezeteknek változnia kell, ugyanakkor a legalkalmasabb eszköz is, amit az átalakulásukhoz 

használhatnak. Itt az ideje, hogy a magyar civil szervezetek foglalkozzanak a digitális technológiákban 



rejlő lehetőségekkel. Ezért az ifjúsági civil szervezetek számára láthatóvá kell tennünk a rendelkezésre 

álló digitális fejlesztési lehetőségeket, mentorálnunk kell őket és támogatni ezeknek a 

hasznosításában, illetve új lehetőségeket kell teremtenünk számukra a lehetőségekhez mérten. 

Harmadrészt pedig az innováció kérdésével kívánok foglalkozni. A technológiák és a gazdasági verseny 

folyamatosan fokozódása mellett rá vagyunk kényszerülve arra, hogy mi is változzunk, mint ahogy azt 

említettem a digitalizációnál is. Ehhez támogatásra van szükségük, ahogy támogatásra van szükségük 

azoknak a fiataloknak is, akik sikeres vállalkozóvá akarnak válni és helyet akarnak szerezni maguknak 

a világban. Legutolsó sorban pedig a civil társadalomnak is szerepet kell vállalnia szerintem egy felelős 

innovációs és kutatásfejlesztési politikában. Ezek az én terveim és céljaim. A tervekkel és a célokkal 

szemben azonban könnyebb kritizálni a személyt, a kort és a tapasztalat hiányát. Ezeket a 

legegyszerűbb megítélni. Miközben a könnyelmű kritikák mögé bújva pont a közös célok fizetnek meg. 

Új, motivált szereplőkre van szükség, akik fiatal koruk és kevesebb tapasztalatuk mellett is vannak 

annyira nyitottak és befogadók, hogy meghallják a valós kritikát, megfogadják az értelmes tanácsokat 

és még nem felejtették el a célokat és az azokhoz fűzött reményeket. Befejezésül azt szeretném 

mondani, hogy szeretem a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot. Szeretem, mert nem tökéletes, így lehet rajta 

dolgozni, alakítani és formálni. Szeretem, mert jók a közös célok. Szeretem, mert van benne nekem is 

részem és szeretem, mert van benne munkám. Kedves megyei delegáltak, kedves országos 

tagszervezeti képviselők kérlek benneteket, hogy támogassátok pályázatomat és a személyemet. 

Köszönöm a figyelmet! 

Bodrogi Richárd: 

Köszönjük szépen! És végül de nem utolsó sorban Turi Ádámot szeretném kérni, hogy fáradj ki kérlek 

és te is tartsd meg a beavatkozódat.  

Turi Ádám: 

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a tisztelt Küldöttgyűlést! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Igazából 

ezt nem szerettem volna elmondani, de annyi volt a személyes szál, hogy amíg itt hallgattam, eszembe 

jutott az első NIT-es motivációs levelem. Az első bekezdése arról szólt, hogy amikor először 

találkoztam a szóval, hogy érdekképviselet, akkor egy negyedikes kissrác voltam és Ildikó néni azért 

küldött el engem a dök gyűlésre, mert amúgy is túl sokat beszéltem. Ha már a fordulópontokról 

beszéltünk, akkor az én életemben és az én munkámban az ifjúsággal kapcsolatosan az volt a 

fordulópont, amikor rájöttem, hogy Ádámka nem csak sokat tud beszélni, hanem tud valamiért is 

beszélni. Később ezt a gimnáziumban már felismertem és ott először dök alelnökként, majd elnökként 

szolgáltam a közösséget, majd később a Komáromi Városi Diákönkormányzat alapító elnöke lettem és 

azt vezettem több mint 3 évig, majd ezt követte a Tatabányai Tankerületi Tanács, Tankerületi 

Diákönkormányzat, majd pedig az Országos Diáktanács. Az egészből a tapasztalat és az egészből a 

lényeg az az, hogy nem csak én, hanem velem együtt egy közösség is helyben felismerte azt, hogy ha 

összefogunk, és együtt hallatjuk a hangunkat, akkor jó dolgokat tudunk elérni egymás számra és a 

közösségünk számára is. Valahol ezt tartom a legfontosabbnak, és itt csatlakoznék Petihez, aki 

elmondta, hogy az Országos Diáktanácsban és a középiskolás fiatalokban mekkora lehetőségek vannak 

és valamiért ez is az oka, hogy itt állok. Hatalmas lehetőségek vannak az ODT-ben, hatalmas 

lehetőségek vannak a középiskolás korosztályban, de szükség van arra, hogy a civil szféra, az ifjúsági 

szféra felkarolja ezeket a tehetséges fiatalokat, hogy megadjuk az esélyt ezeknek a fiataloknak arra, 

hogy beszéljenek, hogy kiálljanak magukért és igenis szerintem hinnünk kell abban, hogy a fiataloknak 

ha megvan a lehetősége, akkor szeretnék hallatni a hangjukat és van véleményük. A Nemzeti Ifjúsági 

Tanácson belül a Lépj fel! projektben és az Ifjúsági Párbeszédben is dolgoztam, az Ifjúsági 

Párbeszédnek jelenleg is a Közép-Magyarországi nagykövete vagyok és ezt is szeretném folytatni, 

valamint szeretném összekötni a NIT-et még inkább a mostanra talán picit eltávolodott Diákközéletért 



Alapítvánnyal, ugye Jásper András alapítványával, valamint az általa felkarolt fiatalokkal, akik érkezni 

fognak az ODT régi és új kötelékéből is. Szerintem hallottunk eleget. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy 

nagyon örülnék, ha megtisztelnétek a bizalmatokkal. Köszönöm szépen! 

Bodrogi Richárd: 

Köszönjük szépen! Akkor most van lehetőségetek arra, hogy kérdéseket tegyetek fel az elnökségi tag 

-jelölteknek. Ha valaki megfogalmazott kérdést, akár egy személynek, akár mindenkinek, akkor 

nyugodtan emelje magasba a mandátumát. Ha nincs kérdés, akkor köszönjük szépen, az azt jelenti, 

hogy az elnökségi tag jelöltek a bemutatkozásukban elmondtak mindent. Tovább lépünk a következő 

részre.  

 

d) Felügyelőbizottság 

Bodrogi Richárd: 

Most a Felügyelőbizottság tag jelöltjei fognak bemutatkozni ugyancsak ABC sorrendben. Első körben, 

Hegedűs Imre, kérlek fáradj ki.  

Hegedűs Imre: 

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden egybegyűltet! Örülök, hogy ilyen türelmesek voltatok 

és meghallgatjátok a pályázatomat a Felügyelőbizottsági tagságra. Hegedűs Imre vagyok, immár 3 éve 

mint Felügyelőbizottsági tag tevékenykedek a Nemzeti Ifjúsági Tanácsért, előtte egy évig az elnökség 

tagjait erősítettem, utána álltam tovább, hogy ne erősítsem, hanem bátorítsam őket akkor, ha éppen 

elveszettnek érzik magukat, illetve felügyeljem és mentoráljam a munkájukat. Szerintem az elmúlt egy 

évben sikeresen együtt dolgoztam az elnökségét meghosszabbítani akaró, közel sem névrokonom 

Hegedüs Zoltánnal, én ugyanis hosszú ű-vel írom a nevem. Ugyanezt a munkát, amit végeztem, 

remélem mindenki olvasta a pályázatomat, illetve még találkozhattatok velem, ezt szeretném folytatni 

a továbbiakban is. Előre is köszönöm mindenkinek a támogatást és további szép napot kívánok! 

Köszönöm! 

Bodrogi Richárd: 

Köszönjük szépen! Jósa Bálintot szeretném kérni, hogy mutatkozzon be. 

Jósa Bálint: 

Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Valóban a FEB nem az a pozíció, ami sok politikai és 

programbeszédről szól, hanem inkább arról, hogy ennek a szervezetnek minél inkább fenntartható 

működést biztosítson. Én politológus hallgatóként végeztem mesterszakon abban az időben, amikor 

még nem létezett mesterszak és ugye a biztos úr által emlegetett korosztályok közül pont abba a 

korosztályba tartozom, ami a kettő között van. 10 éves voltam a rendszerváltáskor, az első 

diákönkormányzat megalakulásában 1991-ben a tatai táborban vettem részt, tehát egy kicsit más a 

korosztály és nyilván ezért a NIT működésében nem tudok annyira aktívan belefolyni, mint egy 

elnökségi tag, de korábban is a szervezetemen keresztül, illetve különböző módon akár levezető 

elnökként, akár szavazatszámlálóként mindig is igyekeztem a szervezetet támogatni. Erre szeretnélek 

titeket kérni, hogy ezt a támogatást most FEB tagságom támogatásával nekem valamilyen módon 

viszonozzátok. A célja a FEB-nek az, hogy ezt a fenntartható, átlátható működését a tagszervezetek 

felé is biztosítsa, illetve a problémákra, jogszerűtlen dolgokra kellően felhívja a figyelmet. Persze mi is 

ellenőrizni szeretnénk az elnökség működését, de egyben persze támogatni is, úgyhogy reméljük, hogy 



ez közösen sikerülni is fog. Sok sikert a többieknek, ha nekik jön össze a pozíció! Köszönöm szépen a 

figyelmet! 

Bodrogi Richárd: 

Köszönjük szépen! Kósa Andrást szeretném kérni, te vagy a következő.  

Kósa András Csaba: 

Technikai segítséget kérhetek, olyan analfabéta vagyok, korral jár, tudjátok ez a 45 év. Na NIT FEB 

tagsági kampány. Akkor ott a kampányom első része a kivetítőn. Szóval a FEB ilyen. Dolgozunk 

keményen, odafigyelünk dolgokra, de néha nem veszünk észre bizonyos dolgokat. Ha megnézitek, az 

instagramról szedtem le pár dolgokat. Itt a gyerek- ifjúsági önkormányzat, Kecskemétről származnak, 

egy közösségi térben, ami hozzám kötődik. Látható a dátum, hogy mikor készült. Utána pár napra egy 

ilyen arc tagelt be, az Európai Uniónak így a biztos úrral tartottunk körülbelül egy 10 embernek egy 

szösszenetet. Következő arc. Hát a baloldali lányról azt kell tudni, hogy az Európai Ifjúsági Főváros 

2018-nak ő volt a főnöke, Kecskeméten alpolgármesteri titkárnő lett, egyébként kollegánk volt, 

dolgozott közfoglalkoztatottként, aztán felcsövelt. Európában megcsináltunk egy körülbelül 3000 fő 

részvételével tartott konferenciát így az ifjúságimunkáról Németországban. NIT-et képviseltem 

Hollandiában. Itt a BBC-n vagy BICC-en, aki tudja nemzetközi csoport, hajrá. Cascaisban megkaptam a 

super Youthworker díjat, ilyet nem kapott még azt hiszem Hungariban senki. Tegnap Kecskeméten 

voltam a Mikulás. Ez a kép pedig most készült a folyosón, mert belefutottam az egyik trénertársamba, 

a Nemzeti Irodának tart egy tréninget, 5 éve együtt csináltuk, ketten raktuk össze. Ő Diego és 14 

perccel ezelőtt rakta ki ezt a képet, most már egyébként 37. Ja egyébként mindenki használja az agyát, 

van mire. Tudjátok szeretem azokat, akik azt a testrészüket használják, amivel el lehet érni. Van a bal 

lábam, meg a jobb lábam, vannak akik kétkezesek és összekeverik. És minden kampányomban benne 

volt, hogy szeretem a vanília fagylaltot. Azokat nem fogom elmondani, hogy a NIT megalakulása és 

erőforrásai mentén az a nyomtató, amit odalent találtok az a szervezetemtől van. Az Azeri Követségre 

mikor elmentünk, az első NIT megválasztott alelnökével milyen balhét kerültem el. Meghívta egy 

disznóölésre az Azeri Követség vezetőit. Ja bocsi. Mennyi az elnökök száma eddig a NIT-ben? Ki tudja? 

4? Na ebből hármat adott az a szervezet, aminek az elnöke vagyok. És melyik település került be 

Európai Ifjúsági Fővárosában top 5-be, illetve egyetlen indulóként Magyarországról valahova? 

Kecskemét. Ha nem láttátok volna még ma sincs rajtam ing és sose volt. Ez itt Kecskemét, ha nem 

voltatok, gyertek szépen hozzánk nyugodtan. És egyébként vega kaját szoktam enni. Kampány vége. 

Sziasztok! 

Bodrogi Richárd: 

Köszönjük szépen! A következő személy Nemes László.  

Nemes László:  

Köszönöm szépen a szót! Ilyen színes kampánnyal nem készültem meg kell, hogy mondjam, bár 

egyébként Oki, csináltunk egy fotót most induláskor és azt nem tetted bele.  

Az elmúlt 3 évben azt gondolom, hogy egy nagyon jó felügyelőbizottsági munka alakult ki. Azt megelőző 

ciklusban is így dolgoztunk. Ezt azért hangsúlyoznám, mert az elmúlt 3 év a szervezet története 

szempontjából azért tartalmazott komoly megrázkódtatásokat, ugyanakkor én a Felügyelőbizottságot 

a béke szigeteként éltem meg. Ezt köszönöm a munkatársaimnak, és azt gondolom, hogy ebbe egy pici 

részem nekem is volt. Ennyit a múltról. A jövőről pedig annyit, hogy az elnökségi bemutatkozásoknál a 

digitalizáció, mint kulcsszó az mindenkinél elhangzott. Ezt informatikus könyvtárosként nagy örömmel 

tapasztaltam. Ez a szervezetre is komoly felelősséget ró, úgyhogy a Felügyelőbizottsági programba, ha 



egy Felügyelőbizottság programot fogalmazhat meg, én azt írtam, hogy az elkövetkezendő időszaknak 

az a feladata, hogy ezek a Küldöttgyűlések is, illetve magának a szervezetnek a működése is ellépjen 

ebbe a digitalizációs irányba. Tehát ne feltett cédulákat számolgassunk, hanem egy kicsit 

modernizáljuk a működést. A Felügyelőbizottság az én eszményképem szerint egy aktív testület, 

úgyhogy ezt jelzem a következő elnökség felé. Amennyiben megválasztotok, akkor Felügyelőbizottsági 

tagként fogom ezt megtenni, amennyiben nem, akkor majd mint tagszervezet kérem majd az 

elnökséget, hogy erre figyeljen. Én azt hiszem benne vagyok a 3 percben, rossz bölcsész szokás, hogy 

az időkereteket tartsuk be, úgyhogy a maradék időt én a kérdésekre szeretném fordítani, amennyiben 

hozzám van kérdés.  

 

Bodrogi Richárd:  

A kérdésekre a bemutatkozók után kerül sor, mert van még egy jelölt. Végül de nem utolsó sorban 

szeretném kérni Rostás Józsefet, hogy mutatkozzon be.  

Nincs itt. Bocsánat, én csak a neveket néztem most. Akkor ha van kérdés a FEB tag jelöltekhez, akkor 

azt most fel lehet tenni. Nincsen kérdés, úgyhogy nem szeretném tovább húzni az időt. A következő 

lépés a szavazás. Mindenki, aki rendelkezik mandátummal, fel tudja majd venni a szavazó lapokat. A 

technikai információkat Laci már ugye elmondta, az elnöki szavazó lap egyértelmű, az elnökségi tagok 

kapcsán maximum 6 szavazatot lehet leadni, illetve a Felügyelőbizottság kapcsán pedig maximum 3 

darab szavazattal lehet érvényesen szavazni. Vegyétek fel a szavazólapokat! 

*szavazatok leadása és ebédszünet* 

Bodrogi Richárd: 

Köszönöm, hogy visszajöttetek és eddig vártatok! A szavazatszámláló bizottság megszámolta a leadott 

érvényes szavazatokat. A Felügyelőbizottsággal fogom kezdeni, aztán az elnökségi tagokkal folytatom 

és végül az elnököt fogom bejelenteni.  

Tehát a Felügyelőbizottságnál a 3 helyre 5 személy közül lehetett választani. 21 darab szavazólapot 

vettek föl, ebből 2 darab érvénytelen volt, tehát 19 érvényes szavazat került elfogadásra. A három 

megválasztott tag: Jósa Bálint 13 szavazattal, Nemes László 18 szavazattal és Hegedüs Imre 19 

szavazattal. Gratulálunk a Felügyelőbizottság megválasztott tagjainak, sikeres és jó munkát kívánunk 

nekik! 

Az elnökségi tagok közül ugye 7 induló volt, érvényesen maximum 6 személyre lehetett szavazni. A 21 

darab felvett szavazólap mindegyike érvényes szavazat volt. Megválasztásra került Czagány Éva 17 

szavazattal, Kovács Péter 19 szavazattal, Nagy Franciska 19 szavazattal, Djogni Joel Ségnon 20 

szavazattal, Szabó Bálint 20 szavazattal és Turi Ádám 21 szavazattal. Gratulálunk az elnökség tagjainak! 

Egyetlen eredmény maradt hátra. 21 szavazatból 21 érvényes és mind a 21 szavazó Hegedüs Zoltánt 

támogatta a NIT Elnöki posztjára. Gratulálok Hege, újfent 2 évig te vagy a NIT elnöke! 

Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, az én feladatom itt véget ért. A Felügyelőbizottságnak szeretném 

átadni az urnát, amiben a szavazólapok vannak, illetve visszaadom a szót a levezető elnöknek, Hegedüs 

Zoltánnak. Köszönöm szépen! 

e) alelnökök 

Hegedüs Zoltán: 



Köszönöm szépen a bizalmat a következő két évre, igyekezni fogok ezt a belém, belénk vetett bizalmat 

megszolgálni a következő időszakban és nagyon bízom benne, hogy tovább tudjuk a szervezet 

működését és működési környezetét erősíteni. A következő napirend az alelnökök választása, egy 

újabb, utolsó személyi szavazás a mai napon.  

Nemes László: 

18 mandátummal továbbra is határozatképes a Küldöttgyűlés.  

Hegedüs Zoltán: 

Az Alapszabály szerint nekem kell felkérnem két alelnök jelöltet. Minden egyes jelölttel egyeztettem 

korábban. Azt szerettem volna, ha bármilyen formában is frissül az elnökség, annak ellenére is két 

olyan embert szeretnék felkérni alelnöknek, aki az elmúlt időszakban is az elnökség tagja volt. 

Amennyiben elfogadják a felkérést, akkor én általános alelnöknek szeretném felkérni Kovács Pétert, 

illetve társadalmi ügyekért és kapcsolatokért felelős alelnöknek pedig Djogni Joel Ségnon személyére 

tennék javaslatot. Elfogadjátok e a felkérést? 

Kovács Péter: 

Tisztelt Elnök úr! Köszönöm szépen a felkérést, elfogadom.  

Djogni Joel Ségnon: 

Nagyon köszönöm a felkérést, és elfogadom.  

Hegedüs Zoltán: 

Köszönöm szépen! Akkor átadnám a szót a Felügyelőbizottságnak! 

Nemes László: 

Tehát két alelnök jelölt van. A szavazólap egy kis különmunkát igényel majd mindenkinek, ugyanis fel 

kell írni a jelöltek nevét rá. Mindkét személynél van igen-nem lehetőség, értelem szerűen a megfelelő 

jelölendő. A szabály ugyanúgy működik, minimum 15 szavazólapot kell felvenni és akkor érvényes a 

választás, ha a leadott szavazatok minimum 50 %-a igen szavazat egy-egy jelöltre. Akkor akinek van 

mandátuma, jöhet felvenni a szavazólapot. 

Mindenki leadta a szavazatát, közben szeretnék egy mandátum ellenőrzést tartani. 17 mandátum van 

jelen. 

Hegedüs Zoltán: 

Rendben, amíg a FEB számol, addig a következő napirendre térjünk át. Peti kérlek vetítsd ki.  

5. Szabályzatok módosítása 

Hegedüs Zoltán: 

Minden említett szabályzatnál csak technikai módosítások vannak. Kezdjük a gazdálkodási 

szabályzattal. Ahogy látjátok a 2-es pontban van egy apró módosítás, a következő a 4. oldalon van itt 

a b) és d) pontnál, utána a 6. oldalon lesznek újabb hasonló pontsítások, ahol a számozás változik. 

Gyakorlatilag ennyi lenne a módosítás. Van e valakinek egyéb módosítási javaslata? 

Amennyiben nincs, akkor felterjesztem szavazásra. Ki az, aki el tudja fogadni a módosítást? Ki az, aki 

tartózkodik? Ki az, aki nem tudja elfogadni? 



A Küldöttgyűlés elfogadta a Gazdálkodási szabályzat módosításait. (17 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

A következő a Tagfelvételi szabályzat. Itt ahogy láthatjátok, pontosítások vannak szintén a 2. pontban, 

a szabályzat hatályára vonatkozóan. A b) pontnál látható szintén egy pontosítás. A felsorolás változik. 

A 2. oldalon több helyen a szervezet elé bekerült a civil szó, illetve az Egyesület módosult Szövetségre, 

az Alapszabályt átírtuk nagy betűre. Az i) pont kikerült a felsorolásból. 3. oldalon szintén egy civil szó 

került beszúrásra. Van e bárkinek javaslata? Amennyiben nincs, akkor felterjesztem szavazásra. Ki az, 

aki el tudja fogadni a módosítást? Ki az, aki tartózkodik? Ki az, aki nem tudja elfogadni? 

A Küldöttgyűlés elfogadta a Tagfelvételi szabályzat módosításait. (17 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

Jöhet az SzMsz. Itt az első oldalon láthatóak pontosítások, a 3. pontban van egy kiegészítés, valamint a 

Felügyelőbizottságot helyesírását igyekszünk pontosítani, letisztázni. Jegyzőkönyvbe kérem most 

tőlük, hogy ők melyik formát szeretnék a továbbiakban használni.  

Nemes László: 

Erről majd szavazni fogunk. A törvény és a helyesírás eltér, de módosítsátok ahogy szeretnétek.  

Hegedüs Zoltán: 

Oké. Itt láthatjátok még hogy a Küldöttgyűlés nagy betűre lett átírva. A 3. oldalon vannak újabb hasonló 

módosítások, az Alapszabály és a Küldöttgyűlés szintén nagy kezdőbetű. A továbbiakban is nagy 

kezdőbetűk lettek módosítva, és a Felügyelőbizottság szó egységesítése. Ha ehhez sincs kérdés, 

javaslat, akkor szavazzunk erről is. Ki az, aki el tudja fogadni a módosítást? Ki az, aki tartózkodik? Ki az, 

aki nem tudja elfogadni? 

A Küldöttgyűlés elfogadta az SzMSz módosításait. (17 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

Köszönöm. Van e már eredménye a szavazásnak az alelnök jelöltekkel kapcsolatban? 

Nemes László: 

Van. Rendkívüli küzdelem volt az alelnök jelöltek között. 18-an vették fel a szavazólapot. 17 igent és 1 

érvénytelen szavazatot kapott mindkettő jelölt. Úgyhogy gratulálok, jó munkát kívánok számukra! 

Hegedüs Zoltán: 

Köszönjük szépen! Akkor menjünk is tovább. 

 

6. Döntés beérkezett tagfelvételi kérelmekről 

Hegedüs Zoltán: 

Egy tagfelvételi kérelem érkezett be, akiknek az esetében a pártolói tagságra fog javaslatot tenni a NIT 

elnöksége. Megvitattuk a helyzetüket, valóban látjuk, hogy aktív szervezet, viszont az újonnan 

elfogadott tagfelvételi kritérium rendszer esetében az elmúlt két éves jövedelemnek nem feleltek meg. 

Amennyiben egy szimpátia szavazással meg tudjátok erősíteni, akkor javasolni fogjuk, hogy a szervezet 

pártolói tagként csatlakozzon hozzánk. Van is itt egy személy, aki ezzel a komáromi szervezettel 

működött együtt. Mondanál néhány mondatot Ádám? 

Turi Ádám: 



Nem vagyok tagja a szervezetnek, de komáromiként tudom ismertetni a munkájukat.  A Fiatal 

Lokálpatrióták Egyesületéről van szó, azt hiszem 2016 óta működnek bejegyzetten. A felvidéki civil 

szervezetekkel működnek együtt, most lesz majd egy komolyabb pályázatuk, de pontosabb részleteket 

nem tudok erről mondani. Igazából nagyon lelkes komáromi fiatalok, de szeretném megnyugtatni a 

tisztelt Küldöttgyűlést, hogy Komáromból fognak érkezni a jövőben ezentúl is fiatalok és szervezetek, 

akik lelkesek lesznek és a költségvetésük is rendben lesz. Köszönöm! 

Hegedüs Zoltán: 

Köszönöm szépen! Akkor egy szimpátia szavazást kérnék róla, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy 

pártolói tagként dolgozzunk velük? Ki az, aki tartózkodik? Ki az, aki nem? 

A Küldöttgyűlés támogatja, hogy a Fiatal Lokálpatrióták Egyesülete pártolói tagként csatlakozzanak a 

szervezethez. (17 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

 

7. Tájékoztató a 2019. évi pénzügyekről 

Hegedüs Zoltán: 

A kivetítőn láthatjátok a táblázatot. Ez egy tájékoztató, a hivatalos pénzügyi beszámolót majd a májusi 

Küldöttgyűlésen kell elfogadnunk. Alapvetően csak egy helyzetképet szeretnék nektek mutatni arról, 

hogy hogyan is áll most a NIT gazdálkodása. Az idei évben egy picit több mint 45 millió forintos 

keretösszeggel tudtunk működni. Ebben volt egy 2018. évi maradvány a Családok éve projektből, ami 

idén került elköltésre. A 2019. évi beérkezett tagdíjbevételek 1,9 millió forint, van még számos olyan 

szervezet, aki nem egyenlítette ki a tartozását. A tavalyi évben is alkalmazott metodika szerint, még 

idén hozunk egy határozatot, amiben felszólítjuk őket a tagdíj befizetésére és amennyiben ennek nem 

tesznek eleget, akkor a jövő év elején elindítjuk a kizárási eljárásokat. Ez kicsit keményebb dolog, de 

nem tartom azt elfogadhatónak, hogy 2019. januárjában még 2016-os tagdíjakat is kellett behajtanunk, 

így nem szeretném ha ez a jövőben tovább gyűrűzne. Nyertünk 2 millió forintot a Nemzeti 

Együttműködési Alapból az Új Nemzedék Kollégiumból. Volt a Miniszterelnökség részéről egy 8 millió 

forintos támogatásunk a NEA egyedi keretről. Az Ifjúsági Párbeszéd projekt 2 millió forintos önrészét 

az EMMI-től kapjuk meg. A Helyi Ifjúsági Összefogást Támogató projekthez 4 millió forintot, szakmai 

működésre pedig 2 millió forintot kaptunk szintén az EMMI részéről. Ebből még van olyan, ami az aláírt 

szerződés ellenére még nem érkezett meg a számlánkra, de mindenhol azt a megnyugtató választ 

kaptam, hogy ezek még idén decemberben kifizetésre kerülnek. A legutóbb lezárult Ifjúsági Párbeszéd 

projektnek volt még egy közel 838 990 Ft-os utófinanszírozása, amit szintén évközben kaptunk meg. 

Az Ifjúsági Párbeszéd közvetlen brüsszeli támogatási összegéből körülbelül 80 %-ot kaptunk meg 

előzetesen a két évre, ez egy csaknem 15 millió forintos tétel, valamint egy Ka3-as projektünk fut, 

aminek szintén itt van a forrás oldala. Amint látjátok a kiadásokat, titkárság vezető, kommunikáció, 

online marketing, kommunikációs munkatárs, fesztivál kitelepülésekhez kapcsolódó költségek. 

Rendezvényeket látjátok szétbontva. A szabadegyetem nagyjából egy 2 millió forintos költség volt, az 

Ifjúsági Párbeszéd projekt rendezvényei nagyjából 1,4 millió forintot öleltek fel, a két Vezetőképző 

költségei kicsit kevesebb mint 3,5 millió forintra rúgtak, a Családok évével összefüggő tagszervezeti 

rendezvények még az év elején 1,2 millió forint, a Digitális Valóságok konferencia 1,1 millió forintba 

került, a Küldöttgyűlések becsült összege a maival együtt 756.000 Ft. Az egyéb szállás és terembérleti 

költségek közel fél millió forintba kerültek, itt a megyei delegáltak és a régiós nagykövetek képzéseihez 

tartozó költségek jelentek meg. A Ka3 Lépj fel! projekt megyei szakmai napjainak eddigi költségei, ami 

egy nagyon kezdeti szám, mert folyamatosan zajlanak ezek az események és érkeznek be a számlák. A 

két Ifjúsági Fórumnak a költségei összesen közel 800.000 Ft-ba kerültek. A rezsi jellegű kiadások, 



irodaszer, bankköltség, telefonköltség is láthatók. Az elnökségi tagok utazásai 1,8 millió forintba 

kerültek, a többi utazással összefüggő költséget is láthatjátok, ebben benne voltak külföldi 

kiküldetések, rendezvények résztvevőinek útiköltségei. A könyvelési díj még nincs feltüntetve. Látható 

a jogi szolgáltatás, az Ifjúsági Párbeszéd projektvezetőjének díja, valamint egyéb előadói, tréneri és 

ügyviteli díjak. Az idei évben tűnt fel már, de január 30-ig tudtuk rendezni az előző évi Strukturált 

Párbeszéd projekt kereteiben elszámolni kívánt tételeket és akkor ebből volt nagyjából 1,7 millió forint, 

amit bár 2018-ban költöttünk el, de a számlákat beérkezés és egyéb okok miatt csak idén teljesítettük. 

Itt látható, hogy összesen körülbelül 26 millió forintot költött a szervezet, 19 millió forintnyi 

maradvánnyal számolnánk, de nem annyival fogjuk a következő évet indítani, mindjárt elmondom, 

hogy miért. Van e valakinek kérdése a pénzügyi tájékoztatóhoz kapcsolódóan? Amennyiben nincs, 

akkor mehetünk is tovább.  

 

8. 2020. évi költségvetés elfogadása 

Hegedüs Zoltán: 

Ugye aki dolgozott a szektorban, az tudja, hogy ez egy kalkulált dolog, hogy mivel dolgozunk a 

következő évre vonatkozóan, ez egy egyelőre nagyon kezdeti stádiumban lévő tervezés. Alapvetően 

most egy 55 millió forintos költségvetéssel számoltunk, de bízunk benne, hogy ez ettől több lesz. Ugye 

mondtam hogy 19 millió forint maradvánnyal számoltunk, de itt 16 millió szerepel, ennek az az oka, 

hogy amikor ez előkészült, akkor azt követően kezdtek el beérkezni a megyei rendezvényekhez 

kapcsolódó költségek és úgy számolunk, hogy ezek összesen 3 millió forintba fognak kerülni, amit még 

idén kifizetünk. 2020. évi tagdíjbevételek 2,6 millió forint az előzetes becslés, a NEA pályázatok 

esetében egy ugyanakkora összeggel számoltunk és bízunk benne, hogy legalább ugyanakkora lesz. Az 

Ifjúsági Párbeszéd önrész támogatása itt is megjelenik a minisztérium részéről, az EMMI szakmai 

támogatásánál az elmúlt években kialakult 2 millió forintot tűntettük fel, illetve reméljük, hogy egy 5 

millió forintos projekttámogatást is tudunk kapni. A Nemzeti Tehetség Programon belül van egy 12 

millió forintos pályázatunk, ami be van nyújtva, augusztus 15-re volt kiírva a döntéshozatal várható 

időpontja, de sajnos a mai napig nincs ennek a pályázati kategóriának és sok más kategóriának 

eredménye. Többször is jeleztük már ezt a problémát, nem csak a mi esetünkben, hanem például az 

NTP-k esetében ott nagyon problémás, ahol mondjuk táboros kiírás van és táboroztatni kellene június 

30-ig X mennyiségű gyereket és december 7-én még mindig nincs eredmény róla. Egy kicsit nehéz lesz 

ezeket abszolválni, de bízunk benne, hogy a támogatáskezelő majd mérlegel és kitolja a 

megvalósíthatósági határidőt. Nemzetközi pályázati forrásoknál egy olyan 6 millió forintos tervezet 

van, illetve saját bevételeknél és támogatásoknál 2 millió forint. Kiadásoknál, a személyi jellegűnél 

ugyanakkora összegekkel számoltunk a titkárságvezető és a kabinet vezető esetében is, tehát ez a 40 

órás munkaviszony. Kommunikációs kiadásoknál nagyjából 1 millió forinttal kalkulálunk kiadványok, 

reprezentációs anyagok, szóró anyagok kapcsán, kommunikációs munkatárs, fesztivál kitelepülések 

költségei, valamint az egyéb online kommunikációhoz kapcsolódó költségek. A Szabadegyetemnél úgy 

számolunk, hogy kicsit tud bővülni a résztvevői kör és így 3 millió forintos költségkerettel számoltunk. 

A Szólj bele projekt országos és régiós rendezvényeire 2,5 millió forintot szánunk, a Vezetőképzőkre 5 

milliót, a HIÖT projekt idei megvalósítására 3 milliót, a Digitális Valóságok konferenciára 700.000 

forintot, a Küldöttgyűlésekre pedig 1 millió forintot. A Ka3 projekt kapcsán még lesz 3 szakmai nap, 

valamint egy zárókonferencia. Próbálunk a kabineteknek és a megyei működésnek egy minimális 

forrást biztosítani, egyelőre itt 1 millió forint szerepel, de reméljük, hogy ez ettől több lesz. A Közéleti 

mentor program tervezett költségei is láthatók, ugye ez abban az esetben, ha nyer az említett pályázat. 

A rezsi jellegű kiadásoknál az idei évet vettük alapul. Kiküldetéseknél is nagyjából ugyanazokat az 

összegeket írtuk, mint az idei évben voltak. Fontos, hogy a szellemi szolgáltatásoknál, nem csak a jogi 



szolgáltatást kalkuláltuk, hanem egyéb külső helyről megvásárolt szolgáltatásokat is, amiket hasonló 

konstrukciókban, mint a jogsegélyszolgálatot, elérhetővé tennénk a tagjaink számára. Szerepel még itt 

az Ifjúsági Párbeszéd projekt projektvezetőjének díjazása, valamint egyéb előadói, tréneri, ügyviteli 

díjak. Összesen körülbelül 54 millió forintnyi kiadással számolunk és egy legalább 1,5 millió forintos 

maradvánnyal. Jó lenne ha az éves költségvetés néhány százalékát minden évben meg tudná tartani a 

szervezet és nem kerülne az utódom olyan helyzetbe, mint amilyenben én voltam az év elején és bízom 

benne, hogy ezt tudjuk tartani. Van e bárkinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor felterjesztem 

szavazásra. Ki az, aki el tudja fogadni a módosítást? Ki az, aki tartózkodik? Ki az, aki nem tudja 

elfogadni? 

A Küldöttgyűlés elfogadta a 2020. évi költségvetési tervezetet. (17 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

9. Beszámoló a jogsegély szolgáltatás első évéről 

Hegedüs Zoltán: 

Szeretném átadni a szót, Dr. Pintér Mihálynak, hogy röviden összegezze az első év tapasztalatait.  

Dr. Pintér Mihály: 

Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Eléggé előrehaladt a nap, úgyhogy jó szokásomhoz híven, vagy 

jó szokásommal ellentétben inkább, próbalom röviden összefoglalni, amit szeretnék mondani. 

Alapvetően szeretem a saját hangomat hallani, ezt már tudják a többiek az elnökség részéről, de most 

senkit nem szeretnék ezzel untatni. A lényeg, hogy 2018 szeptemberében kezdtük meg a közös munkát 

a NIT akkor újonnan megválasztott elnökségével és tulajdonképpen a jogsegélyszolgáltatás célja kettős 

volt, amikor ezt az elnökség kitalálta és megálmodta. Egyrészt magának a NIT-nek a működését 

segíteni, illetve feltérképezni azt, hogy milyen hiányosságok, milyen anomáliák vannak a rendszerben 

és erre megfelelő jogi válaszokat adni. Ugye ennek részeként valósult meg egy átfogó Alapszabály 

módosítás a tavalyi év végén, ennek köszönhetően alakult ki ez a struktúra, ami jelenleg is 

működőképes, illetve a működés segítésére további szabályzatok kerültek átdolgozásra, megírásra, 

felülvizsgálatra. Nagyjából ez az, ami a NIT működésébe tartozó feladatokat jelentette és kitette a 

feladatok jelentős részét az elmúlt évben. A másik lába ennek a jogsegély szolgáltatásnak az lenne, 

illetve az a cél, hogy ez lenne a fajsúlyosabb az elnökség elképzelése szerint, ez maguknak a 

tagszervezeteknek ugyanez a fajta segítség megadása. Tehát a működéshez, a napi teendők ellátáshoz 

kapcsolódó mindenfajta adminisztratív és jogi segítségnyújtás. Alapvetően a NIT egésze tekintetében 

a gazdasági működés segítésére is kiterjed, hiszen szerződéseket is kell írni, a gazdasági, gazdálkodási 

működést is jogi szempontból valamennyire koordinálni kell, ez is már főleg az idei évben részét 

képezte a feladatoknak. Ami ezen kívül még előttünk áll és az idei évre volt tervezve, ez az adatvédelmi 

rendeletnek való megfelelés. Ezt alapvetően minden olyan szerveződésnek, amely Magyarországon 

bármi fajta gazdasági tevékenységet kifejt, és itt a gazdasági tevékenységet abszolút a legtágabb 

értelemben kell érteni, meg kell felelni a rendeletnek. Ehhez kapcsolódóan kezdtük meg már nagyjából 

2 hónapja az átfogó adatvédelmi szempontból rendbetételét a NIT-nek. Azt hiszem nagyjából ennyit 

szerettem volna elmondani, ha kérdés vagy bármi egyéb megfogalmazódott bennetek, akkor 

természetesen igyekszem válaszolni. Még annyit szeretnék, hogy a NIT február környékén elindította 

az online felületen való kommunikációt is a jogsegély szolgálattal, ez pedig a nitjogasz@gmail.com-on 

keresztül érhető el, de egyébként az elnökségen keresztül is állok rendelkezésetekre és akkor most 

tényleg zárom a gondolataimat. Ha nincs kérdés, akkor megnyugvással foglalok helyet. Köszönöm 

szépen! 

 



10. A Nemzeti Ifjúsági Tanács kommunikációs stratégiájának bemutatása 

Hegedüs Zoltán: 

Nagyon régóta téma az a szervezeten belül, hogy hogyan lehet a szervezet ismertségét javítani, hogyan 

lehetne ezen növelni, hogyan lehetne minél több fiatalt elérni, minél több új szervezetet bevonni. Már 

a legelején a köszöntőknél is előkerült, hogy gyakorlatilag kit tekintünk a NIT célcsoportjának és ehhez 

kapcsolódóan milyen kommunikációt kívánunk megvalósítani. Ez a folyamat úgy kezdődött, hogy a 

tavaszi időszakban megfogalmaztuk azt, hogy milyen nagy segítség lenne a szervezet számára, hogy ha 

lenne egy kommunikációs stratégia, ami meghatározza az irányvonalakat, meghatározza a 

célcsoportokat, meghatároz minden olyan üzenetet vagy egyéb kommunikációs csatornát, amin 

keresztül működni kívánunk. Ennek az abszolválására felkértünk egy külső kommunikációs és PR 

szakembert, tanácsadót, hogy dolgozzák ki a Nemzeti Ifjúsági Tanács kommunikációs stratégiáját, ez a 

folyamat még az idei évben teljesen lezárásra kerül. Most ott tartunk, hogy van egy munkaanyag 

majdnem teljesen készen és a jövő hét folyamán fogjuk ezt még elnökségi és egyéb körben lezárni és 

az utolsó visszajelzéseket megadni a külső tanácsadó számára, akik ezt követően lezárják az anyagot. 

Én azért szerettem volna ezt mindenképpen behozni, hogy egyrészt ismertessem veletek is, másrészt 

pedig nagyon szeretném, ha lenne bármiféle visszajelzés tőletek ezzel kapcsolatban.  

Ugye célcsoport elemzés. Kiket tekintünk a NIT célcsoportjának? Meghatároztunk egy elsődleges, 

illetve egy másodlagos célcsoportot. Az elsődlegesnél az úgynevezett Z generációs fiatalok, a 

tagszervezetek, ifjúsági szervezetek, szakpolitikai döntéshozók, ifjúsági ügyekért felelős tisztviselők, 

szakágazati tanácsadók, a másodlagosnál az Y generációs fiatalok, szülők, pedagógusok, 

polgármesterek, nemzetközi szervezetek, illetve a sajtó, mint kiemelt célcsoport jelenik meg. Kértük 

azt, hogy nagyon őszintén és nyersen értékeljenek bennünket, hogyan látják ők kívülről a NIT jelenlegi 

kommunikációját, és ez alapján kaptunk mind az arculatra, mind az egész imázsra visszajelzéseket, 

sajtókommunikáció kapcsán is kaptunk jogos és kritikus észrevételeket, illetve a projekt 

kommunikációhoz kapcsolódóan, átnézték a szervezet online megjelenéseit. Itt jól látható például, 

hogy a Facebookon egy 3120 fős követő táborral működtünk néhány nappal ezelőtt, ami lesz még 

bizonyára sokkal magasabb az elkövetkezendő években. A fő üzenet az az volt, hogy a korábbi 

szerteágazó kommunikáció helyett egy új stratégiai szintre emelt, tudatos pozícionáláson alapuló 

kommunikáció bevezetése indokolt, erre van szükség. Olyan fejlesztési irányok kerültek 

meghatározásra, mint pozícionálás, arculatfrissítés, egységes arculat kialakítása, átlátható szolgáltatási 

portfólió és tevékenységi kör bevezetés, social és online kommunikációs paletta kibővítése, szakértői 

média PR, valamint kampánykommunikáció. A kommunikációs célok, amiket meghatároztunk az, az 

ismeretség növelése, szakértői pozícionálás, erősebb hálózat, minden aktív és érdeklődő fiatal számára 

érdekessé tenni a közösségi gondolkodást és a civil témákat, és különböző kommunikációs szintek is 

meghatározásra kerültek. Kitértünk a NIT feladataira is, ifjúsági szervezetek érdekképviselete, 

szervezetek fóruma, fiatalok véleményének becsatornázása a döntéshozók felé, ifjúságpolitika 

formalizálása, alakítása. Megkülönböztető jegyek, amelyek megjelennek a szervezetnél: magyar ifjúság 

európai és világszintű képviselete, átfogó ernyőszervezet, együttműködés, szolgáltatások, pályázati 

források, minden ifjúságban érintettel kapcsolatteremtés. Személyiségi jegyek: támogató, kooperatív, 

aktív, okos, fiatal, kritikus, fejlesztő. Az elérendő márkakép hiteles és független közéleti szereplő, 

átfogja a teljes ifjúsági horizontot, valós érdekképviselet révén fejlődik a hazai ifjúságügy, tagjainak 

számos előnyt szolgál és a problémákat felmérve megoldásokban gondolkodik. Pozícionálási üzenet, 

hogy a NIT Magyarország legnagyobb ifjúsági közösségeit tömörítő szervezete, nemzetközi tudás és 

információs tőkével támogatja Magyarország fiataljait és képviseli érdekeiket a döntéshozók felé. 

Missziójának tekinti az ifjúságügy fejlesztését és a fiatalok közéleti témák iránti figyelmének felkeltését. 

Kulcskifejezések: összeköt, támogat, aktivizál, épít. Nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy egy 



teljesen új arculata legyen a szervezetnek a különböző projektekhez kapcsolódóan hogyan nézzen ki, 

mennyire legyen egységes, mennyire jelenjenek meg új logók, kiegészítő logók, végül abban 

maradtunk, hogy a kontinuitás meg a stabilitás érdekében nem készítünk teljesen új logót, hanem a 

korábbi logó lett újra rajzolva és lettek rajta minimális módosítások. Itt láthatjátok, hogyan változik a 

logó. A projektkommunikációban törekszünk egy átlátható struktúrát megteremteni, igyekszünk a 

projektkommunikációt optimalizálni, szétválasztjuk a különböző projekteket és szolgáltatásokat. NIT 

szerepe és értékei: jól meghatározott célcsoportok, jól meghatározott célok. Projektkommunikácó: 

érintett célcsoportok bevonódás szerinti rendezése, egységes arculati egység megteremtése, 

témakörökhöz, projektekhez hívószavak társítása, weboldalon való átlátható feltüntetés. Mindezek 

alapján három ilyen nagy tematikus szerveződést készítettünk elő. Az első a tudásátadás, ide 

kerülnének be azok a rendezvények, amik kifejezetten a tudástranszferrel függnek össze. A második 

pillér a társadalmi aktivitás és annak a fokozása. A harmadik ilyen nagyobb pillér pedig a NIT, mint 

közösségi szervezet. Online kommunikációban, ami elő fog kerülni a következő időszakban, az a 

weboldalnak az újra strukturálása, kiemelt figyelem a közösségi csatornákra, online közösségkutatás, 

új eszközök és csatornák használata, hashtagek használata, story telling használata, kevesebb 

professzionális videó és több saját gyártás, social szóvivők képzése, social és google hirdetések 

bevezetése. Content stratégia: szakértői pozícionálást támogató témakörök, különböző hirdetések 

elindítása, közösségi kutatások, sajtókapcsolatok fejlesztése, sajtólista felépítése, háttérbeszélgetések, 

közlemények feltöltése.  

Bárkinek valami kérdése vagy észrevétele van, azt szívesen várom.  

Bálega János: 

Ezt az anyagot kikülditek? Ez egy használható, forgatható anyag a NIT tagoknak vagy a tagszervezetek 

felé hogy jut el ennek a híre? Mert mi most meghallgattuk, de szerintem a tagszervezeteknek is hasznos 

és értékes lenne ezt az anyagot átnézni, mert nagyon szépen felolvastad, elmondtad, de hogy 

szerintem jó lenne, ha ezt tudnánk nézni még.  

Hegedüs Zoltán:  

A teljes egész anyag nem lesz kiküldve, mert ez egy belső stratégiai anyag, viszont nagyon sok olyan 

része lesz, ami megosztásra kerül és ezzel kapcsolatban készítünk egy olyan kivonatot, amit kiküldünk. 

Ezzel párhuzamosan, már előre jelzem, hogy január végén a jövő évre megválasztott delegáltaknak 

szeretnénk egy két napos képzést tartani, ahol kiemelten több órában fogunk ezzel foglalkozni, ez az 

egyik része. A másik része pedig, ugye említettem, hogy szeretnénk a jogsegély mintájára elindítani egy 

kommunikációs szolgáltatást, meglátjuk, hogy hogyan fog ez működni, amin belül külső 

szakemberekkel dolgoznánk együtt. Ők tudnak majd abban segíteni, hogy akár a szervezeteknek 

egyesével átnézzék a kommunikációját és ahhoz kapcsolódóan fejlesztési javaslatokat fogalmazzanak 

meg.  

Bálega János: 

Nem tudom értelmezni azt a mondatodat, hogy ez egy belsős anyag és egy NIT belsős anyagot egy NIT 

tagszervezet miért nem kaphatja meg.  

Hegedüs Zoltán: 

Ez a stratégiai anyag még egy munkaváltozat, tehát ezt nem küldjük ki. A végleges anyagot meg fogjuk 

osztani, de abban maradtunk, hogy amíg nincs kész, nem küldenénk ki. Az irányvonalakat tudjuk 

kommunikálni, de akikkel dolgozunk együtt, egy félész anyagot nem szeretnének kiküldeni.  



Bálega János: 

Világos. Bár most ezt a félkész anyagot olvastad fel, így aki akár lefotózta, ugyanúgy közhírré lett téve. 

Vagy lehet, hogy én nem voltam itt az elején, hogy egy belső titkos anyagot mondasz el. 

Hegedüs Zoltán: 

Nem egy belső titkos anyagot, egy munkaanyag jelenlegi stádiumát ismertettem, ami körülbelül 2-3 

hét múlva kész lesz.  

Bálega János:  

Rendben. Nekem csak mint tagszervezet, tényleg annyi a kérésem, fő irányvonal, nem munkaanyag, 

bármilyen szerintem nagyon nagyon fontos, mert ebből azért régebben is volt vita, hogy mondjuk ti 

belül dolgoztok valami anyagon és nekünk nem kommunikáljátok… ne térjünk vissza szerintem ebbe 

az irányba, én örülök, hogy ha kapok munkaanyagot is.  

Hegedüs Zoltán: 

Nem célunk, hogy visszatérjünk ebbe az irányba. Meg fogjátok kapni az anyagot, meg nyilván az 

irányvonalakat, az az érdeke mindenkinek, hogy egységes módon kommunikáljunk. Van e más részéről 

kérdés? 

Ha nincs, akkor köszönöm szépen az aktív részvételt, van még hátra egy egyebünk.  

11. Egyebek 

Hegedüs Zoltán: 

Van e bárkinek egyebe? Nincs. Nekem van néhány egyebem. 

Először is, a mai napon van az utolsó olyan Küldöttgyűlésünk, amin ebben a formában velünk van 

titkárságvezetőnk, Aliz, aki, ahogy olvashattátok december közepéig van még velünk, aztán új 

kihívásokat keres az életében. Úgyhogy én nagyon nagyon szeretném megköszönni azt az elmúlt másfél 

éves munkát, amit Aliz elvégzett és amit beletett a szervezetbe, én azt gondolom, hogy szinte az itt 

ülők mindegyike volt vele kapcsolatban, volt olyan ügy, amiben számíthattatok rá vagy amiben segített 

nektek. Nagyon sok értékes munkát tett a szervezetbe, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni a 

másféléves munkádat, nagyon sok sikert és sok boldogságot, szerencsét kívánni az életedhez! 

Egy emberről tudtuk még, hogy ma van velünk utoljára. Nagyon sokat lamentáltunk rajta, hogy 

vegyünk e neki virágot, de aztán úgy döntöttünk, hogy Ricsi nem kap virágot, ellenben valami mással 

neki is szeretnénk megköszönni a munkáját. Én nagyon örülök, hogy volt alkalmunk az elmúlt két évben 

együtt dolgozni, még hogy ha érdekesen indult a mi nexusunk is. Nagyon bízom benne, hogy a jövőben 

lesz még alkalmunk akár más módon is kooperálni. Szeretném megköszönni a munkádat, és örülök, 

hogy a NIT csapatának értékes tagja voltál! 

Ebben a formában szintén utoljára van velünk Ági. Én nagyon köszönöm az elmúlt két évben végzett 

munkádat, mind a hazai források bevonásában, mind a nemzetközi területen, én azt gondolom, hogy 

nagyon fontos és nagyon sok mindent, és a jövőbeli működés alapjait megalapozó tevékenység volt az, 

amit te folytattál. Nagyon sok területen tudtál segíteni a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak, nagyon bízom 

benne, hogy a jövőben is lesz alkalmunk együttműködni. Hálásak vagyunk neked minden munkáért, 

amit elvégeztél és neked is, a többiekhez hasonlóan egyrészt nagyon sok sikert, szerencsét, 

boldogságot és új kihívást szeretnénk kívánni és bízunk benne, hogy lesz alkalmunk még sokszor 

találkozni. Nagyon szépen köszönöm Ági a munkádat! 



Van e bárkinek egyebe még? 

Nemes László: 

Ha már az elnökségi tagok munkáját megköszöntük, akkor a Felügyelőbizottság elnökeként szeretném 

megköszönni Kósa András Csaba felügyelőbizottsági tagnak a munkáját, aki a NIT alapító 

felügyelőbizottsági tagja volt. Köszönjük szépen Oki a munkádat! Számítunk még azért rád december 

31-ig.  

Hegedüs Zoltán: 

Bocsánat, csak annyira elbújtatok a kabátok mögött, hogy nem láttalak titeket. Szeretném neked is Oki 

megköszönni azt a munkát, amit a kezdetektől fogva beletettél a szervezetbe. Bízom benne, hogy a 

jövőben lesz alkalmunk találkozni. Az egyik első javaslat lesz a januári időszakban, hogy a Tanácsadó 

testület az a te személyeddel bővüljön ki. Illetve bízom abban, hogy egy komolyabb párbeszéd tud 

kialakulni a NIT és az ISZOSZ között és azt gondolom, hogy meg tudjuk találni mindkét szervezet 

számára azokat a pontokat, amelyeken egymást tudjuk erősíteni. Nagyon szépen köszönök neked is 

mindent Oki! 

Vannak olyan megyei delegáltak, ha jól sejtem, akikkel már nem fogunk találkozni. Most éppen Horváth 

Tamást látom Zala megyéből. Tamással ebben a formában már biztosan nem fogunk találkozni, 

leköszönt megyei delegáltként, de más minőségében segíteni fogja a szervezet működését a jövőben 

is. És ha jók az információim, akkor lesz még egy megyei delegált, aki utoljára van ebben a formában 

egy darabig velünk. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Rácz Viktória, ugye? Vikinél pedig egy nagyon 

kellemes, új elfoglaltság fog bejönni az életébe, ami miatt egy kicsit kevesebb ideje lesz az ifjúsági 

szektorra, de várunk vissza téged is a jövőben!  

Nincs más hátra, minthogy megköszönöm, hogy itt voltatok, gyorsak voltunk, produktívak voltunk. 

Azon túl, hogy jó pihenést, kellemes ünnepeket és minden egyebet kívánok nektek, magunknak, bízom 

benne, hogy januárban megújult erővel tudunk nekimenni az új ciklusnak. Köszönöm, hogy itt voltatok! 

Jó utat! 
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