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Jegyzőkönyv 

Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség 2020. február 19-én megtartott elnökségi 

üléséről 

 

Helyszín Budapesti Európai Ifjúsági Központ – (1024 Budapest, Zivatar utca 1 – 3) 

 

Időpont: 2020.02.19 15:00 

 

Jelenlévők: 
Elnökség: Hegedüs Zoltán, Djogni Joel Ségnon, Kovács Péter, Turi Ádám, Czagány Éva, 

Nagy Franciska, Szabó Bálint 

Felügyelő Bizottság: Nemes László  

Titkárság: Kovács Dóra, Turucz Renáta 

  

Hegedüs Zoltán, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, 

hogy az elnökségi ülés határozatképes, megkérdezi a FEB jelen lévő képviselőjét, hogy az ülés 

szabályszerűen lett-e összehívva, aki közli, hogy igen. 

 

Jegyzőkönyv: 

Hegedűs Zoltán levezető elnök felkéri Kovács Dórát a jegyzőkönyvvezetésre, aki elfogadja a 

felkérést. 

 

Szavazás: 

Igen: 7 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

Az elnökség 7 igen szavazattal elfogadja, hogy Kovács Dóra készítse a jegyzőkönyvet. 

 

Hegedüs Zoltán kéri, hogy két fő jelentkezzen a jegyzőkönyv hitelesítésére. Kovács Péter és 

Szabó Bálint vállalják a hitelesítést. 

 

Szavazás: 

 

Kovács Péter 

Szavazás: 

Igen: 7 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

 

Szabó Bálint 

Szavazás: 

Igen: 7 fő 
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Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

Az elnökség 7-7 igen szavazattal elfogadja Kovács Pétert és Szabó Bálintot jegyzőkönyv-

hitelesítőnek. 

 

Napirend elfogadása: 

 

1.     Elnöki, elnökségi beszámolók 

2.     FEB tájékoztató 

3.     Projektek előre haladása 

4.     Soron következő rendezvények tervezése, előkészítése 

5.     „Lépj fel” – Zárókiadvány és szakmai ajánlások áttekintése 

6.     Képviseleti ügyek egyeztetése 

7.     Döntések személyi kérdésekben 

8.     Fenntarthatósági projekt előkészítése 

9.     Szolgáltatási rendszer tervezése 

10.  Tavaszi pályázatok tervezése, felelősök meghatározása 

11.  Nemzetközi ügyek 

12.  Egyebek 

 

 

Hegedüs Zoltán kéri az Elnökséget, hogy fogadják el a meghívóban is közölt napirendet. 

 

Szavazás: 

Igen: 7 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

Az elnökség 7 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

 

1. Elnöki, elnökségi beszámoló: 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Január 29-én, részt vettem egy egyeztetésem a Miniszterelnökségen a Kisida Tamással, 

alapvetően a fő téma az volt, hogy a korábban megbeszélt együttműködéseket hogyan tudjuk 

majd megtölteni tartalommal. Ilyen például a civil információ centrumokkal való hatékonyabb 

együttműködés, közös rendezvények megvalósítása, illetve kérték abban a segítségünket, hogy 

mi is minél több csatornán keresztül bíztassuk a tagszervezeteink a NEA választásokon való 

részvételre. 

 

Január 31 és Február 2 között zajlott le az Országos Diák Parlament Székesfehérváron ahol 
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többen is jelen voltunk a szakmai részről a többiek tudnak jobban beszámolni. A megnyitón 

volt alkalmam köszöntő beszédet mondani, valamint bemutatni a Nemzeti Ifjúsági Tanács 

diákönkormányzatokat érintő aktuális tevékenységeit. 

 

Február 3-án részt vettem a budapesti CIC szervezésében egy kerekasztal beszélgetésen a 

Civilek napja alkalmából, ahol főleg a Civil szektornak az elöregedése, fiataloknak a bevonása, 

utánpótlás képzés volt a fő fókusz. Több szervezettel is volt alkalmam beszélgetni, akik 

érdeklődését felkeltette a NIT működése, közülük kettő jelezte, hogy szeretnének majd belépni. 

Február 4-én, kedden zajlott Veszprémben a Lépj Fel! amelyen, alpolgármester, önkormányzati 

képviselő, ifjúsági referens is jelen volt, főleg lakhatásnak a probléma köre került elő. Másnap 

volt egy egyeztetésem Ekler Gergely kabinetvezetővel, ahol a 2020. évi támogatási 

kérelmeinkről volt szó, valamint a holnap 16 órától esedékes találkozó előkészítéséről Novák 

Katalin államtitkár asszonnyal,  

 

Február 6-án volt két találkozóm egyrészt az Ifjúsági Párbeszéd kapcsán az AGRY-ával és 

Mikula Lajossal, akitől abban kértünk segítséget, hogy az általuk elért kistérségi ifjúsági 

közösségekkel tudjunk találkozni egy – egy program idejére. Szintén ezen a napon került sor 

egy egyeztetésre Rácz Zsófia helyettes államtitkár kisasszonnyal, ahol igyekeztem őt képbe 

hozni a szervezet aktualitásaival, működésével, projektjeivel, idei évi támogatási kérelmeinkkel 

és kicsit általánosan beszélgetni az együttműködés keretrendszeréről. 

 

Érkezett hozzánk egy megkeresés az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről egy 

középiskolásoknak szóló projekt kapcsán. Ennek keretei között középiskolai versenyeket 

szerveznének kifejezetten a start up kultúra népszerűsítésére. Előzetesen annyi volt az ő 

részükről a kérés, hogy mindenképpen egy korosztályban közel álló ember legyen az, aki a NIT 

részéről ezt a projektet összefogja, mert, nyilván az a legautentikusabb és én ezek alapján az 

Ádámot javasoltam, aki szintén részt vett ezen a megbeszélésen. 

Ezen a hétvégén került sor a Közéleti Mentorprogram első hétvégéjére, azóta pedig elkezdődött 

a program operatív működése erről Peti mellett Nemes Laci is tud egy két mondatot mondani.  

 

Február 11-én, kedden találkoztam a Stumpf Katával a Konnekt mentorprogram kapcsán. 

Alapvetően mi az Ifjúsági Párbeszéd projektbe szeretnénk őket jobban becsatornázni másrészt 

meg egyéb NIT-es együttműködési lehetőségekről is volt szó.  Másnap Petivel együtt 

Miskolcon voltunk a Lépj Fel! Eseményén, nagyjából 20 fiatal részvételével, jónak értékelem 

ezt a rendezvényt. Aznap volt egy egyeztetés délután 4-től, aminek a célja a következő ifjúság 

kutatás kérdőívének egyeztetése.  

 

Tegnap volt Molnár Bálinttal egy egyeztetésünk az április végén esedékes Ifjúsági munka 

konferenciának az előkészítésével kapcsolatban. A holnapi napon egy tehetséggondozással 

kapcsolatos konferencián fogok részt venni. Másrészt pedig 16 órától lesz egy egyeztetés 

államtitkár asszonnyal ahol főleg a tavalyi évnek a működését fogom ismertetni, illetve az idei 

évi támogatási kérelmeket fogjuk áttekinteni.  
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Djogni Joel Ségnon:  

 

Január 27-én sor került a Társadalmi ügyek munkacsoport második ülésére. megbeszéltük a 

beadásra kerülő szolidaritási projektnek a céljait milyen témában szeretnénk, illetve ki miben 

fog közreműködni. Az idei évben foglalkozni szeretnénk a fiatalok közéleti szerepvállalásának 

erősítése, az önkéntességgel és iskolai közösségi szolgálattal, illetve a harmadik az online 

bántalmazás, gyűlöletbeszéd. Ezek alapján felosztottuk és csoportosítottunk, valamint azt a 

feladatot adtam, hogy minden téma felelőse gondolja végig, hogy az adott területén milyen 

problémák vannak, milyen javaslatok, beavatkozási területek, illetve milyen ötletek projektek 

lehetnek, amelyek NIT szinten tudnánk támogatni. Ezt követően a január és a február nagyrészt 

a KA3-as kiadvánnyal, a zárókonferencia tervezésekkel ment el. Nagyon szépen köszönöm a 

munkátokat előbbi során. Hamarosan elfog készülni, illetve a Lépj Fel! zárókonferencia 

promozásával elég jól állunk. 

 

Azzal kapcsolatban még kimegy a programterv a résztvevőknek, illetve pénteken egy-

kettőtöket megkértem, hogy vegyen részt különböző facilitátori egyéb tevékenységekbe. 

Február 8-án részt vettem Egerbe a Lépj Fel! Megyei Ifjúsági napon. Február 11-én bement egy 

szolidaritási projektünk bízunk benne, hogy jól fog alakulni. Köszönöm Bálintnak és 

Franciskának a segítséget. 

 

Turi Ádám: 

 

Legutóbbi elnökségi óta részt vettem az Országos Diák Parlamenten, amit Elnök úr érintett és 

Peti is fog. Nagyon rövid tájékoztatás, hogy az előző 50-hez képest most 45 pontot fogadtak el 

a fiatalok ezt már egyeztettük Elnök és alelnök úrral, hogy melyek, azok a pontok, ahol 

erőteljesebben megtud jelenni a NIT és tud majd képviselni. Az ODT-vel ugyanarra a viszonyra 

törekszünk a jövőben, is, mint ahogy azt előző években is működött. Utána én is részt vettem 

Zolival a budapesti CIC-es fórumon csupán megfigyelőként, de így is nagyon sok hasznos 

tapasztalatot szereztem. Ami még fontos és említésre méltó Február 7-én Zolival voltunk az 

ITM-ben az említett egyeztetésem. Folyamatosan zajlanak, az Építsd Fel! Programok 

egyeztetései az első meg is történt az előző hétvégén, Kecskeméten. Rendben megvalósult és a 

következő pedig már holnapután Komáromban lesz. Utána elképzelhető hogy Győr, 

Szombathely, illetve Zalaszentgrót következik. 

 

Részt vettem tegnap a Köznevelés-stratégiai kerekasztal ülésén is. A napirendek között 

szerepeltek a közelmúlt aktualitásai, az új stratégia, amit Petivel és Zolival átnéztünk, valamint 

röviden érintettük az iskolai bántalmazások témakörét is. 

 

Czagány Éva: 

 

A legutóbbi elnökség óta janiár 29-én került véglegesítésre a Fiatal Nők a közéletben 

programterv, amit be is nyújtottunk támogatási kérelemként. Február 14-én találkoztunk 

Franciskával a KA3-as Egészség és Szabadidő téma kidolgozását kezdtük el, amit ma délelőtt 
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illetve kora délután fejeztünk be. Ezen kívül múlt hétfőn már elkészült a tavaszi vezetőképzőnek 

a programterve is. 

 

Kovács Péter: 

 

Az Országos Diák Parlamentet emelném ki először, ahogy már elnök úr is említette hogy rész 

vettem a 31-i megnyitón illetve volt lehetőségem szekció vezetőként ténykedni, 14 fiatallal 

dolgoztam együtt, nagyon aktív és nagyon lelkes kollégákat sikerült megkapnom. Bízom benne, 

hogy őket a későbbiekben sikerült a NIT egyéb rendezvényein is megszólítani. Szakmai pontok 

közül én azt gondolom, hogy nagyon jó kezdeményezései voltak az ODP-nek az ODT számára 

pedig szerintem minden más támogatást meg kell adnunk a következő időszakban. 

 

Február 7 és 9 között Gárdonyban elstartolt a Közéleti Mentorprogramunk összesen 35 fiatal 

volt jelen a hétvégén. Vendégünk volt Mohay Gergő főosztályvezető, Rajnai Richárd, aki 2012-

ben az Év Fiatal Vállalkozója volt, valamint Szabó László, korábbi helyettes államtitkár, aki 

jelenleg a Magyar Sakkszövetség illetve Magyar Paralimpiai Bizottság az elnöke. Ők próbálták 

a saját életpályájukon keresztül kicsit motiválni a fiatalokat a közéleti, civil illetve forprofit 

szektorban történő aktív cselekvés iránt. 

 

Azt gondolom, hogy nagyon lelkesek, azok az emberek, akik ezekben a programokban részt 

vesznek, hosszútávon is lehet rájuk építeni és ez a ki nem mondott cél, hogy ezekből a 

fiatalokból valamilyen formában a NIT tagszervezetek utánpótlása vagy akár önálló 

tagszervezetek pótlására képes fiatalok legyenek az meg fog tudni valósulni. Felvették a 

kapcsolatot a mentoraikkal elkezdődtek a régiós együttműködések is. 

 

Február 12-én részt vettem a miskolci KA3 program lebonyolításában, előzetesen a szervezési 

munkálatokba is bekapcsolódtam és igyekeztem a mozgósítást segíteni. Másnap a pécsi 

programon volt szerencsém részt venni. Én nagyon elégedett voltam, mondhatom azt, hogy az 

egyik legsikeresebb pécsi programunk volt, ugye ősszel már a Szólj Belén is sikerült magas 

létszámot összehoznunk ezt a tendenciát megtudtuk tartani. Ennek kapcsán felvettem a 

kapcsolatot a pécsi Gamer egyesülettel, akik a helyi ifjúsági esport közösséget szervezik ők 2 

éve működnek, megfelelnek a követelményinknek és az ottani elnökkel lesz egy következő 

egyeztetésem február 24-én hétfőn úgy, hogy én bízom benne, hogy akkor ők fognak 

csatlakozni a közös munkához.  

 

Illetve február 17-én volt egy közös megbeszélésünk elnök úrral, egy leendő kollégánkkal 

Közéleti Mentorprogramban valószínűleg befog csatlakozni hozzánk az operatív munkákat 

segítő ideiglenes jelleggel 4 hónapra. 

 

Nagy Franciska 

 

Február 4-én a NIT képviseletében részt vettem a P4Y munkacsoport ülésén, csak röviden 

szeretném összefoglalni a NIT-et nem érintette egyik napirendi pont sem. Remélem a következő 

munkacsoport ülés kicsit pozitív kimenetelű lesz. 
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Február 6-ra egy munkacsoport ülést hívtam össze, sajnos ez nem valósult meg egyéb 

betegségek és távollétek miatt, azonban február 13-án egy online skype-os formában nagyon 

hatékonyan tudtunk együttműködni a munkacsoport tagokkal. Évivel a Nők a Közéletben 

projektnek egy vázlatos kidolgozását elküldtük elnökúrnak és ezt is ugye az EMMI felé 

tolmácsolta, amit nagyon köszönünk. 

 

A héten kaptam tájékoztatást a BICC társulástól, hogy április 2-a és április 5-e között a tavaszi 

BICC Meetinget Prágában fogják tartani, novemberben pedig Luxemburgban lesz egy 

következő egyeztetés. Azt követő héten április 16 és 18-a között kerül megrendezésre a 

Commen Brüsszelben erre elnök úr ígérte, hogy egyik napra is vagy ha csak egy félnapra is de 

mindenképpen kilátogatna. Február 12-én elnök úrral folytattunk egy egyeztetést, szóba került 

a Youth fórum látogatása is, akiktől azt a választ kaptunk, hogy május 16-án a Küldöttgyűlésen 

szeretnének részt venni és az elnökségi, tagszervezeti, megyei delegált és döntéshozói oldallal 

találkozni. Másnap sikerült a nemzetközi munkacsoporttal is egy skype-os meetinget tartanunk, 

főleg a bővítésről, és a tagfelvételről volt szó. 

 

A nemzetközi találkozó, ami lényegében a nemzetközi szervezetek hazai tagjainak, valamint a 

tagszervezeteknek a találkozóját jelenti, amelyek külügyi divízióval rendelkeznek február 27-

én kerül sor.  Ezzel nagyon szorosan összefügg, hogy március 4-ig a következő elnökségi 

ülésünkig szeretnénk a munkacsoporttal egy nemzetközi anyagot készíteni, ami lényegében a 

munkacsoportnak stratégiáját tartalmazza a célokat és a jövő évi terveket. Ezek mellett egy 

GYIA pályázatot is szeretnénk beadni fenntarthatóság témában elnök úrral egyeztettem 

múlthéten és Mudra Viktóriával. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

FEB tájékoztató átadom a szót Nemes Lacinak. 

 

2. FEB tájékoztató 

 

Nemes László: 

 

Szeretnének titeket tájékoztatni, hogy lesz három állásfoglalásunk. Voltak megyei ülések 

amelyeken ott voltunk. Három FEB határozatot hoztunk január óta az első a Bács-Kiskun 

megyei delegálásra vonatkozott, a FEB a választás megismétlését kérte, ennek az volt az oka, 

hogy a jegyzőkönyvből nem derül ki egyértelműen, a delegáló lapon viszont az szerepel, hogy 

visszavonásig szól a mandátum. Ha ez egy figyelmetlenség volt, akkor ezt javítsák, kérjük azt, 

hogy az összes jegyzőkönyv legyen átnézve, illetve a FEB megkérné a titkárság segítségét is 

hogy a delegáltaknál szerepeljen, hogy meddig tart a mandátum. 

 

A második határozat egy tagfelvételi kérelem megvizsgálása volt mindent rendben találtunk.  

A harmadik, a Köznevelési Kerekasztalba korábban delegált Baranyai Marcell ügye. A FEB 

részéről választ adtunk a kérdésére, hogy szabályos volt-e a visszahívása. 

Nincs olyan alapköre a küldöttgyűlésnek, ami azt mondaná, hogy csak a küldöttgyűlés 
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delegálhat valahová tagot. A FEB részéről az a megállapítás történt, hogy igazából belső 

szabályzataink szerint nincs ellentmondás a delegálás visszavonásával, ez az egyik dolog. A 

levél kitér arra, hogy volt-e kapcsolattartás az elnökségek között. Megállapítottuk, hogy nincs 

kapcsolat a két fél között és ezzel mi le is zártuk a határozatot. 

Bekapcsolódtunk szakmai programok szervezésébe is a március 7-i konferencia előkészítésébe 

bevontak Bálinték, úgyhogy amiben tudtam abban segítettem.  

 

 

Szabó Bálint: 

 

A legutóbbi elnökségi ülés óta két területre koncentrálódott a tevékenységem az ESC projektek 

leadása, amiben többen is úgy gondolom hatékonyan együttműködtünk. Ez alapján 3 pályázat 

került beadásra a szervezet kezelésében. Másik fő tevékenységem a Digitális valóságok 

konferencia szervezése. Ezzel kapcsolatosan a negyedik napirendi ponthoz kapcsolódóan 

kinyitom a kört.  

 

Alapvetően három beszélgetés lesz, mellette kiállítók a konferenciában aktívan Renivel és 

Lacival dolgoztunk együtt. Jelenleg egy vállalati szereplő jelzett vissza biztosan, mint 

megjelenő, ezen felül még konkrét visszajelzések nincsenek, de több szereplő is nyitott volt a 

lehetőségre. A panelbeszélgetések kapcsán az okos város témájában Mikulák Péter a Digitális 

jólét program SmartCity divíziójának a vezetője, továbbá ezen a szálon fut egy nagyon sok 

meghívásos folyamat, aminek a végén Vitézi Dávid kerülne meghívásra a panelbeszélgetésre. 

Másik az Oktatás témáját öleli fel a digitalizáció és robotika témában, ott jelenleg a Logicschool 

nevű szervezet van meghívásra tőlük még nem kaptam visszajelzést, ellenben örültek a 

megkeresésnek, részükről ezen a panelbeszélgetésen lesz még a WRO-World Robotic 

Olimpics, Laci által pozitív visszajelzésben részesítették a meghívást.  

 

Turucz Renáta: 
 

Hozzá szeretném tenni, hogy a mai napon elfogadta a meghívásunkat a Muzix nevezetű cég, 

aki robotokkal és hangtechnikával foglalkozik, nagyon örültek. A kerekasztal beszélgetésekben 

is az Alma mater részekben szívesen részt vesznek, mert főként erre irányul a tevékenységük. 

Szabolcs nagyon szívesen meghívja, majd hozza magával az Óbudai Egyetemről Galambos 

Pétert, aki az egyetemen a robotikának a fő atyja és ezzel foglalkozik.  

 

Szabó Bálint: 

 

Harmadik panelbeszélgetés a Munkaerő piaccal foglalkozik, Bauer Béla biztos szereplője a 

ennek, illetve visszajelzést kaptam a Corvinus egyetem jövőkutató intézetétől, volt 

tanszékvezető asszonytól ő is egy kollégáját ajánlotta figyelmembe, úgyhogy a mai nap 

folyamán még neki küldök ki egy felkérést. 
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3.     Projektek előre haladása 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Kanyarodjunk vissza a 3-as napirendre: projektek előrehaladás, beszélnünk kellene, az Építsd 

Fel-ről, a Lépj Fel-ről, Ifjúsági párbeszédről, Közéleti Mentorról. 

 

Kezdjük, az Ifjúsági Párbeszéddel: két hét múlva lesz a következő munkacsoport ülés, a kutatás 

jelenleg is zajlik, mennek a fókuszcsoportos beszélgetések országszerte, ezeket Anna helyi 

szinten is moderálja. Március és április folyamán lemennek a régiós rendezvények, ami ebből 

a szempontból releváns, hogy március 9-11 az Ifjúsági konferencia Zágrábba én ott tervezek 

egy március 10-i látogatást. Illetve átnézzük a költségvetéseket, tavaszi rendezvényeket, 

emellett pedig elkezdődtek a fesztivál jelentkezések. Anna azt jelezte, hogy a héten az EFOTT, 

és SZIGET regisztrációt intézi, valamint a jövőhéten lesz ezzel kapcsolatban egy ötletelés ahol 

nyilván mindenkit vár.  

 

 

4.     Soron következő rendezvények tervezése, előkészítése 

 

Djogni Joel Ségnon: 

 

Február 21-én lesz a rendezvény pénteken 10 órától fog kezdődni 9.30-tól indul a regisztráció 

alapvetően 17:00-ig terveztük a konferenciát. A köszöntőket Sölch Gellért nyitja, utána lesz 

egy projekt bemutatás majd ezt követően az eredmények bemutatása, illetve közte lesz szünet, 

ezután kerekasztal beszélgetés, amire én előzetesen Jósa Bálintot kértem fel, hogy moderálja 

részt fog venni Elnök úr, Gulyás Barnabás, Ament Balázs, Mészáros Attila, Mohay Gergely. 

Ebédszünet után pedig lesz egy Word Café szerű forgás összesen 5 témával. Ehhez én kértem 

facilitátorokat, majd a végén egy összefoglaló rész, és Elnök úr zárja a konferenciát. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Kimentek a sajtómeghívók, a kiadványt nem nyomtatjuk, hanem a zárókonferenciát követően 

kiküldjük online, a környezet tudatosság jegyében. Regisztrációt Dóra intézi. 

 

Djogni Joel Ségnon: 
 

Régió Café felállása, 5 asztal lenne. Akiket felkértem facilitátornak, Franciska, Völgyes János, 

Hegedűs Imre, Balogh Lacival beszéltem és Klenovics Patrikkal, illetve Alizzal, úgyhogy így 

hat nevem van, valószínűleg felosztjuk ezt a témát. Adtunk meg különböző ajánlásokat és az 

ajánlások mentén indulnánk el.  

 

Hegedüs Zoltán:  
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Sajtóközlemény? 

 

Turucz Renáta: 
 

Holnap terveztem kiküldeni. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Folytassuk az Építsd Fel-el, Ádám. 

 

Turi Ádám: 

 

Építsd Fel-el kapcsolatban már a beszámolómban is röviden érintettem, megvolt Kecskemét 

hamarosan Komárom és megvan már most fixen a dátuma Hajdúnánásnak, Kispestnek és 

Székesfehérvárnak. Valamint az arculata is elfog készülni, lett végül Roll up is. 

 

Hegedüs Zoltán: 
 

Mely megyékkel vagy elakadva? 

 

Turi Ádám: 
 

Nagyon elvagyok akadva Somoggyal, Nógráddal és Borsoddal. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Mi a helyzet az OIF-al volt-e már közös megbeszélésetek? 

 

Turi Ádám: 

 

Holnap délután beszélünk róla Annával. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Lépj Fel meg volt, Építsd fel meg volt, Közéleti mentorprogrammal mi a helyzet? 

 

Kovács Péter: 
 

A Közéleti Mentorprogram első hétvégéjén a képzéseink lezajlottak a régiós csoportok 

megalakultak, 35 fiatallal és 6 mentorral. Nagyon lelkesek a résztvevő fiatalok, a mentorok is, 

tök jó projektek lesznek.  Zajlik a második hétvége előkészítése az április 24-26. Fontos és 

említettem már, hogy szeretnénk a projektbe egy új munkatársat beemelni. Egy fajta kontakt 

személy legyen az elnökség, a titkárság, illetve projektben résztvevők között. A mentorok, 
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aktívak önmaguk gerjesztik a folyamatokat és a média érdeklődését is felkeltettük. 

 

Hegedüs Zoltán: 
 

Két rendezvény van, amiről nem beszéltünk elkezdtük az ifjúsági munka konferencia 

előkésítését, holnap egyeztetünk koncepcionálisan Molnár Bálinttal a ház részéről, miután meg 

van az egyeztetés utána kezdünk majd le részleteiben foglalkozni vele. A másik a Tavaszi 

vezetőképző, amit jövőhéten véglegesítünk.  

. 

5.  „Lépj fel” – Zárókiadvány és szakmai ajánlások áttekintése 

 

Az Elnökség egyezteti a kiadvánnyal kapcsolatos utolsó simításokat. 

 

6. Nemzetközi ügyek 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Hozzuk előre a Nemzetközi napirendet. Franciska neked van-e bármi amit hozzá szeretnél 

tenni. 

Nagy Franciska: 

 

Nemzetközihez nekem tavaszi programjavaslatom van. Baracsi Kati javasolta, hogy tavasszal 

vagy nyáron kerül megrendezésre egy digitalizációs konferencia, ide IT-sokat várnak 

különböző döntéshozókat, azt mondta, ha tud róla valami konkrétabbat azt küldi és ő 

mindenképpen menni fog. A munkacsoport részéről Domonkos megy májusban Strassburgba.  

A nemzetközi találkozót említettem az jövőhéten lesz február 27-én illetve a nemzetközi 

részhez annyi, hogy elsődlegesen onnan szeretnénk bevonni esetlegesen új tagokat. 

Hegedüs Zoltán: 

 

A YFJ látogatást Mohay Gergelynek jeleztem.  Főleg a fővárosi tagszervezetekkel szeretnénk 

összekötni őket hogy találkozzanak. KGY-n itt lesznek másnap, a megyei delegáltakkal tudnak 

majd találkozni külön elnökséggel, FEB-el Titkársággal, esetleg munkacsoportokkal.  

 

7.     Döntések személyi kérdésekben 

 

Hegedüs Zoltán: 
 

Két személyi kérdésben kell határozatot hoznunk.  
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Kovács Péter: 
 

A Közéleti mentor kapcsán Bakó Borbálát szeretnénk alkalmazni. Boriról azt kell tudni, hogy 

ő jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a negyedéves hallgatója és többször 

dolgozott együtt velünk a HÖOK-ban irodai adminisztrációs és operatív feladatok végzésénél. 

Őt ajánlottam Elnök úr figyelmébe. 

 

Hegedüs Zoltán: 
 

Alapvetően még annyit kell tudni, hogy március 1. és június 30. között tehát 4 hónapra fogjuk 

egyelőre őt felvenni. Ki az aki tudja támogatni Bakó Borbála alkalmazását? 

 

Szavazás 

 

Szavazás: 

Igen: 7 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

A másik személyi kérdés, amiről döntenünk kell az pedig az új Titkárság vezetőnek a személye. 

Ki az aki tudja támogatni, hogy Kovács Dóra legyen a NIT Titkárságvezetője? 

 

Szavazás 

 

Szavazás: 

Igen: 7 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

Szavazzunk még a BICC meetingen való részvételről is. Ki az, aki tudja támogatni azt, hogy 

Nagy Franciska és Szabó Bálint képviselje a NIT-et. 

 

Szavazás 

 

Szavazás: 

Igen: 7 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

 

8.     Fenntarthatósági projekt előkészítése 

 

Hegedüs Zoltán: 
 



 

 
12 

Menjünk tovább a fenntarthatósági projekttel és aztán beszéljünk a többi pályázatról is. 

Franciska, van-e bármilyen koncepciód mi az, amiben gondolkodsz, gondolkodtok, kezdjünk 

el ezen ötletelni? 

 

Nagy Franciska: 

 

Előzetes koncepción nincsen, viszont szeretném, hogy ha az előző projektjeinkhez hasonlóan 

képzési szintűen valósulna meg. Mindenképpen vidéki egyetemeket szólítanék meg ezzel. 

Gondolkodtam a környezetvédelmen, mert az Európai bizottság is felkarolta. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Én vidéki rendezvényekbe gondolkodtam ezekbe, hogy Fenntartható közösségek, városai. 

 

Szabó Bálint: 
 

ENSZ ifi delegáltak bevonása feldobni neki az ötletet, hogy van egy pályázati keretösszeg, 

amihez szükség lenne egy ötletre. Vagy jelenjen meg egy munkacsoportba és lesz rá ötlet. 

 

 

9.  Tavaszi pályázatok tervezése, felelősök meghatározása 

 

Hegedüs Zoltán:  
 

Tavaszi pályázatok tervezése, felelősök meghatározása. Alapvetően több mindenről beszéltünk, 

bement 3 ESC bízunk benne, hogy háromból minél több nyer.   

 

Nagy Franciska: 

 

Ha nem nyer a témánk Jósa Bálinttal ötleteltünk hogy mi lehetne a téma alapvetően az EU-nak 

ez a demokratikus deficitje az ifjúság felé. Lényegében az Európai intézmény nagyon távol áll 

a polgároktól nem látjuk, hogy mit csinálnak és ez hogy nyilvánul meg.  

 

Hegedüs Zoltán: 
 

Rendben, Peti a tiétek? 

 

Kovács Péter: 
 

Mi végül nem adtuk be, hanem azt beszéltük, meg hogy akkor kidolgozzuk áprilisra, amiben 

Aliz fog majd közre működni. 
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Hegedüs Zoltán: 
KA2, KA3? Joel akkor ott ugye abba maradtunk, hogy a Jósa Bálint mellett te fogod ezt a 

témát. 

 

Djogni Joel Ségnon: 
 

Állami gondozottak a téma, munkacsoport szinten én meg Bálint eltudjuk kezdeni a koncepció 

kialakítását. 

 

Hegedüs Zoltán: 
 

A KA3 a másik dolog, amit elkellene kezdenünk, kitalálni, hogyan él tovább a Lépj fel vagy, 

hogy mit hozunk tovább a helyére.  

 

 

10.   Szolgáltatási rendszer tervezése 

 

Erről egy következő alkalommal egyeztetünk 

 

 

11.   Képviseleti ügyek egyeztetése 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

A következő hónapok fő munícióját a Lépj fel! zárókiadvány adhatja. Ki mit tud kiemelni a 

saját területéhez kapcsolódó problémákból? 

 

Turi Ádám: 
 

Amit beszéltünk a diákönkormányzatoknak a véleményezése, egyetértési joga szerintem 

illetve azok az ODP pontok, amiket átnéztünk.  

 

 

Kovács Péter: 
 

A HÖOK anyagokban is szerepeltek, az ott szereplő anyagok az iskola pszichológus képzés 

kapcsán a tanárképzés dolgai kapcsán, hogy lássák az a probléma, hogy hány főként van egy 

státusz, ami általában úgy jön ki, hogy 1 iskola pszichológusra 2 iskola jut. Itt egy egyszerű 

jogszabály módosításra lenne szükség. A képző helyeket kellene támogatni. 

 

Hegedüs Zoltán: 
 

Szabadidő egészség lányok, miket tudtok ott alapvetően megfogni? 
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Czagány Éva: 
 

Ami kiemelkedik mind mennyiségben mind tartalomban a közösségbe járás és a kulturális 

programok hiánya. Szerintem ezt mindenképpen megkellene kicsit nyomni és én látok is erre 

esélyt, amit le is írtunk a tervezetben. Ami az állam és az önkormányzat feladata, hogy 

teljesítsenek. Ahogy én látom, ez nem igazán működik, nem vállalják fel az önkormányzatok 

ennek a felülvizsgálata és probléma térképe, ami szerintem tudna hatni mindenkire. A másik, 

ami szerintem viszonylag kivitelezhető a sportéletnek a fellendítése.  

 

Nagy Franciska: 
 

Azon gondolkodtunk, hogy mik, azok a sportok, amiket alacsony költségvetéssel tudja a 

mindennapi életében beilleszteni az ember. A futás a legolcsóbb lehetőség. Ha az emberek 

biztonságban és alacsony költségvetésben tudnak sportolni, akkor kivitelezhető. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Közlekedés? 

 

Djogni Joel Ségnon: 

 

Péntek és szombat esténként indítsanak járatokat.  

 

Kovács Péter: 

 

Összevonták a Volánokat, ahol helyi közlekedést a Volán látja, el ott ezt meglehet oldani.  

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Kérek mindenkit, hogy a következő ülésre dolgozza és részletezze tovább a saját anyagát. 

 

 

12.  Egyebek 

 

Hegedüs Zoltán: 

Van e valakinek egyebe? 

 

 

Köszönöm szépen a részvételt! 
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