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Jegyzőkönyv 

Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség 2021. január 22-én megtartott elnökségi üléséről 

 

 

Helyszín: 4161 Báránd Vörösmarty Mihály utca 46. 

 

Időpont: 2020.01.22. 9:00 

 

Jelenlévők: 

Elnökség: Hegedüs Zoltán, Djogni Joel Ségnon, Kovács Péter, Nagy Franciska, Szabó Bálint, Turi Ádám 

 

Felügyelő bizottság: Nemes László, Hegedűs Imre, Jósa Bálint 

 

Titkárság: Kovács Dóra, Turucz Renáta, Faragó Dóra 

  

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: 6 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

Az elnökség 6 igen szavazattal elfogadja, hogy Kovács Dóra készítse a jegyzőkönyvet. 

 

Hegedüs Zoltán felkéri Szabó Bálintot és Kovács Pétert jegyzőkönyv hitelesítésre, akik elfogadják a felkérést. 
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Szabó Bálint 

Szavazás: 

Igen:6 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

Kovács Péter 

Szavazás: 

Igen:6 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

Az elnökség 6-6 igen szavazattal elfogadja Szabó Bálintot és Kovács Pétert jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

Napirend elfogadása: 

1. Elnöki, elnökségi beszámolók 

2. FEB tájékoztató 

3. Februári küldöttgyűlés előkészítése   

4. Norvég Civil Alap lebonyolító szervezetére vonatkozó pályázat beadása 

5. Februári Erasmus+ és ESC pályázatok 

6. Képviseleti aktualitások 

7. Programok, projektek előrehaladása 

8. Munkacsoportok és megyei rendszer 2021-es munkatervének kialakítása  

9. NIT-es kizárási eljárások elindítása 

10. Döntés személyi kérdésekben 

11. Egyebek 

 

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

Szavazás: 

Igen: 7 fő 

Nem: 0 fő 
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Tartózkodik: 0 fő 

Az elnökség 7 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

 

1. Elnöki, elnökségi beszámolók 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Január 5-én egyeztettem Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes-államtitkár úrral az idei év terveiről, a civil 

szektorba várható potenciális forrásbevonásokról, a 2021-2027 közötti EU-s fejlesztési forrásokról, illetve az 

ahhoz kapcsolódó javaslatokról. Az ITM-től érkezett felkérés az említett EU-s fejlesztési anyag 

véleményezésére, amelyet a jövő hét folyamán tervezek összerakni és véglegesíteni. Január 11-én 

egyeztettem az NKFIH-s projekt kapcsán az innovációs kampány videóiról. Január 12-én lezajlott a Nemzeti 

Együttműködési Alap Közösségi Környezet Kollégiumának egyeztetése. Ugyanezen a napon a Norvég Civil 

Alappal kapcsolatos webináriumon vettem részt.  Január 13-án egyeztettünk dr. Pinter Mihállyal, átvettük a 

küldöttgyűléshez kapcsolódó, és az első negyedévben esedékes jogi folyamatokat. Ezen a napon továbbá volt 

egy meeting a norvégokkal, és sor került a Közéleti Mentorprogram évindító mentorbeszélgetésére is. Január 

20-án egyeztettem Rácz Zsófia helyettes államtitkárral és Mohai Gergő főosztályvezetővel, ahol szintén az 

idei tervekről volt szó, valamint átnéztük a NIT 2021-es támogatási kérelmét. Két támogatási kérelem ment 

be egyelőre, az első a Miniszterelnökségre 12 milliós támogatási igénnyel, továbbá Családokért Felelős 

Minisztériumba ment be támogatási kérelem. Elkezdődtek a megyei ülések, a tegnapi napon volt szerencsém 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Hajdú - Bihar megyében is levezetni az ülést, 2 delegált megválasztásra 

került, egyéb nagyobb változtatás nem történt. 

 

Kovács Péter: 

 

Január 13-án megtartottuk Közéleti Mentorprogram évi első mentortalálkozóját. A régiós projektek kapcsán 

egyelőre nem kértük a teljes online megvalósítást, amely álláspontot február közepéig fenntartunk. Január 

14-én Pécsen egyeztetés egy potenciális tagszervezettel. Január 19-én egyeztettünk arról, hogy a Közéleti 

Mentorprogram képzési hétvégéin milyen tréning alkalmakat szeretnénk tartani, meghatároztuk a hétvégék 

dátumait és pótdátumait. Január 20-án sor került az idei első webináriumra, Dr. Glied Viktor volt a vendég, 

és a fake news, dezinformáció, és a közéleti kommunikáció 21. századi változásai volt a téma. 
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Nagy Franciska: 

 

Január 14-15 körül tartottunk egy Ifjúsági Munka meetinget, ígéretet kaptunk az ifjúsági kutatói munka 

elindítására. Faragó Dórival egyeztettünk a BICC Meetinghez kapcsolódó pályázat kapcsán, ennek kapcsán 

egyeztetés a luxemburgiakkal is. Nemzetközi Munkacsoport stratégiája elkészül a héten. 

 

Szabó Bálint: 

 

Innovációs projekt elszámolás zajlik, 2 portál fog megjelenni, amelyek bővítik a szervezet szolgáltatói 

portfólióját. Az ősz folyamán megvalósult innovációs szemináriumok, beszélgetések képezték a projek egyik 

fő irányét, másrészről egy tudatosító kampány, amely társadalmi vállalkozásokat és vállalkozó non-profitokat 

fog bemutatni, ezek a felvételek tavasszal kerülnek publikálásra egy kampány folyamán, ezzel kapcsolatban 

volt egyeztetés a héten a szervezeten belül. Ezzel párhuzamosan az online oktatási anyagoknak a 

megteremtésével folytattunk egyeztetést. Volt egy egyeztetés a Közéleti Mentorprogram mentoraival, ennek 

oka, hogy az online oktatási koncepciót kísérleti jelleggel a programon szeretnénk kipróbálni. Egyeztettünk 

Papp Bálinttal, a szentgotthárdi önkormányzati munkatársával a szentgotthárdi önkormányzati 

folyamatokról, az online oktatási anyagokról, illetve különböző ötletekről, amelyek segíthetik a későbbiekben 

felálló munkacsoportokat. Digitális valóságok konferencia megszervezésének előkészítése: megvan a 

koncepció és az együttműködő partnerekről, ezzel kapcsolatban Lacival egyeztettünk. Társszervezőként 

megjelenik még az Oktondi, és egyeztetés folyik egy újonnan megalakuló Corvinusos innovációs kutató 

központtal a megvalósítás tekintetében. 

 

Djogni Joel Ségnon: 

 

Az elmúlt időszakban próbáltam az elmaradásaim végére érni, ilyen például a tagszervezeti toborzás Jász-

Nagykun-Szolnok megyében, itt írtam Mészáros Ágotának, levelemben szorgalmaztam egy időpont 

egyeztetését, amely során felmérhetjük, hogy milyen potenciális szervezeteket tudunk bevonni a NIT életébe.   

Hegedűs Zolival egyeztettem a NIT folyóirat roma szakkolégisták körében való népszerűsítéséről, ez 

megtörtént informális (facebook csoportok) és formális (jelentkezés elküldve mind a 11 roma szakkolégium 

vezetőjének) alapon is. A KA3-as fordításról is szó esett, Jósa Bálint javaslatára Barabás Alex elkészítette a 

fordítás törzsanyagát. Nagy Franciskát felkértem az anyag véleményezésére, ezt követően bízom benne, hogy 
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be tudjuk adni lektorálásra. Ezenkívül, készült egy képzési igényfelmérés is. Hátramaradt feladataim közé 

tartozik a felkérő levelek elküldése a Társadalmi Felzárkóztatásért felelős államtitkár felé, illetve a Szociális 

Államtitkárság felé. A másik a kapcsolatfelvétel a megyei delegáltakkal. Zolival egyeztettem, amely során 

megbeszéltük az idei várható feladatokat. Elkészítettem a Társadalmi ügyek munkacsoportnak az éves 

munkatervét. 

 

Turi Ádám: 

 

A NIT és az Országos Diáktanács közös felmérése a digitális munkarendről és az ahhoz kapcsolódó állapotokról 

a köznevelésben, ezt végül több ezren töltötték ki, összevetve fejlődött a digitális oktatás, tartanak az 

érettségi miatt. Megkezdtük a munkacsoporttal az idei munkát, a Solidarity pályázat megvalósításáról 

kezdtünk el beszélni, megalkottuk az éves munkatervet, volt több lehetőség, amit be tudtunk mutatni 

középiskolás versenyek és pályázati lehetőségek kapcsán.  

 

2. FEB tájékoztató 

 

Nemes László: 

 

A Felügyelő bizottsághoz beadvány nem érkezett. Az KGY online megtartását támogatjuk, örülünk a szervezet 

aktivitásának. 

 

3. Februári küldöttgyűlés előkészítése   

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Kezdem az odáig vezető úttal, minden egyes megyében meg kell választanunk a megyei delegáltakat, én, 

mint elnök hívom össze a közgyűléseket, illetve az elnökségi tagokkal sikerült beszélnem hogy ki melyik 

megyei gyűlésen tud részt venni, ez egy online táblázatban van vezetve, ezt szeretném most pontosítani.  

 

Hegedüs Zoltán:  

FEB tájékozatója, itt nincs írásos változat, majd szóban megteszitek a tájékozatatót. Az alapszabály módosítás 

elérhető, 3 technikai dolog módosult benne. Szabályzatokban technikai jellegű módosítások. Tájékoztató a 



 

 

 

6 

2020. évi pénzügyekről: szintén fent van. 2021. évi költségvetés: egyeztettem Pintér Mihállyal, tiszteletdíj 

fizetésére jogilag nincs lehetőség, helyette megbízási díjak lesznek, amelyek nem automatikusan, hanem 

projektmunka elvégzéséért járnak. Bálega Jánosnak két javaslata volt: transzparencia fenntartása, továbbá 

online táblázat kitöltése a tiszteletdíjhoz. Fontos, hogy ez nem egy állandó dolog, csak forrás meglétével és a 

egyelőre jelen elnökségi ciklus végéig biztosított. 

 

Nemes László: 

Pozitívnak tartjuk a díjazást, ugyanakkor ez milyen módon vonatkozhat ez a FEB tagjaira,mint tisztségviselők? 

 

Hegedüs Zoltán: 

Ugyanaz a keretrendszer érvényesül a FEB-re is, viszont jelenleg nem vezettek projektet. 

 

Nemes László: 

Nem vezetünk projekteket, de viszünk dolgokat és besegítünk, itt a kérdés az az, hogy a projektben való 

részvételt hogy definiáljuk. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Én a projekt koordinálását értem ez alatt, ezért hosszú távon igen, de jelenleg nem látom, hogy  melyik 

projektben tudnánk elszámolni projektvezetőként a FEB-tagokat. 

 

Nemes László: 

Tehát akkor elvi lehetőségről beszélünk. Ezesetben javasolnám, hogy az előterjesztésben az elvi lehetőség 

legyen benne. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Az elvi lehetőség számomra adott. 

 

Szabó Bálint: 

Bennem felmerült kérdésként, hogy ebben a díjazásban hogyan jelenik meg a koordinált feladatoknak és 

projekteknek a súlya? Megjelenik a felsőhatár a tisztségek miatt akkor is, ha nagyobb összegű projektekről 

van szó? 
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Hegedüs Zoltán: 

Ez a határozat erre az évre szól, mindig az adott éves költségvetéshez igazodva, ezért jelenleg az egyensúly 

fennáll. 

 

Nemes László: 

Az a technikai észrevételem lenne, hogy ha  ez a 2021-es évre vonatkozik, akkor meg kell határozni azt, hogy 

ezt minden decemberi küldöttgyűlésen felül kell vzsgálni. 

 

Hegedüs Zoltán: 

A decemberi küldöttgyűlésen mindig látszik a költségvetési tervezetből az erre fordítható forrás mértéke. 

 

Jósa Bálint: 

Az, hogy mikor kell elfogadni, az előterjesztésben nem szerepel. 

 

Hegedüs Zoltán: 

A határozati szövegben nincs benne, mert ez nekem automatikus, de majd Misivel egyeztetem, hogy SZMSZ-

ben, Gazdálkodási szabályzatban, vagy máshol rögzíteni kell-e. 

 

Nemes László: 

Az idei küldöttgyűlésen tisztújítás is lesz, ami azt vonja maga után, hogy a leköszönt elnökség két évente tesz 

javaslatot egy új elnökség számára, akik január 1-től viszik tovább. Az újonnan megválasztott elnbökségnek 

legyen mozgástere, mert a költségvetés meghatározza a mandátumának az 50%-át. Lehet, hogy tételszinten 

nem nagy összeg, de szimbolikus. 

 

Hegedüs Zoltán 

Ha elfogadja a küldöttgyűlés, ez azt jelenti hogy a március 1.- december 31-i időszak 10 hónapot ölel fel, 

amelyet tudunk fizetni. Ez nem befolyásolja az egyéb költésgtérítéseket. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

A költségvetéshez annyi, hogy az idei év 78 millió forintos bevétellel számol, Családokért felelős tárca nélküli 

Miniszérium 10 millió, Miniszterelnökséghez 10 helyett 12 millióra ment be a támogatási kérelem, NT:10 
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millió, egyéb hazai pályázatok: GYIA, NEA nyílt pályázata, illetve bízom még NKA-ban és egyéb forrásokban 

is, NKFIH: 5 millió. Lépj fel! 2.0: 12 282 955 forint. Szólj bele!: 4,5 milliós utófinnanszírozással számolunk. 

Tagdíjak, egyéb bevételek, ebből hiányzik a két szolidaritási projekt, ami kb. 5 millió forint, és a KA1 is 

hiányzik. Tehát összevetve valahol 70-85 millió forint között lesz a költségvetés. A költségvetésről ennyi. Most 

jön a megyei működés tapasztalatai, Joel előadja a feltöltött prezentációt, a szakmai és képviseleti témákról 

majd beszélgetünk, a nemzetközi ügyek felkerülnek a nemzeközi stratégia mappába, a döntés beérkezett a 

felvételi kérelmekről, jelenleg három van bent. A tagbevonásról fogunk még beszélni, mert elég manuális 

megoldásom van rá. A lebonyolításra a jogászainktól kérek javaslatot, meg egy forgatókönyvet az online-ra, 

és kérem a FEB segítségét, hogy a forgatókönyv elkészüljön. Hogy zajlott a potenciálisan mintául szolgáló MIK 

Közgyűlés? 

 

Nemes László: 

Zoom-on zajlott, arra kell figyelni, hogy a delegáló leveleket előre meg kell kapni, fel kell tüntetni az e-mail 

címet, a FEB a megadott e-mail címekre küldte ki a szavazási lapot amelyről visszaküldték a szavazatot., 

amelyet a bizottság diszkréten kezelt. Egy tisztújító gyűlés egy óra alatt lezajlott, tehát ez egy gyors módszer, 

csak pontosan kell érkezni. Applikáció lehetőségének felvetése a későbbiekben. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Személyi szavazás nálunk nem lesz, tehát titkos szavazás nincs. Kérdés, hogy a bíróság hogyan kezeli az online 

gyűléseket, ezért javasolni fogom, hogy a májusi jelenléti üléssel együtt küldjük be a változásbejegyzéseket. 

A jelenlétet hogy igazoltátok? 

 

Nemes László: 

Megkérdezem a FEB elnökét. Ügyfélkapun keresztüli e-aláírás lehetősége. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Jövő hét utáni hétfőn fogjuk véglegesíteni, hogy online lesz a küldöttgyűlés a korlátozások kérdésessége 

miatt. A küldöttgyűlés előkészítését átbeszéltük. 

 

4. Norvég Civil Alap lebonyolító szervezetére vonatkozó pályázat beadása 

 



 

 

 

9 

Tavaly megtörtént a megegyezés a magyar és norvég kormány között a Norvég Civil Alap pályázatairól. Ennek 

van egy civil alap része, amelynek lebonyolítója egy nyílt pályázaton kerül kiválasztásra. Konzorciumban kell 

pályázni, tehát legalább 3 fős konzorciumok jelentkezhetnek. Február 16-ig van nyitva a lehetőség, a NIT is 

érdeklődik, itt tartunk most. A lebonyolítás menedzsment költségekkel jár együtt. A döntés április-májusra 

lesz közzé téve, onnantól a nyertes konzorciumnak 3 hónapja van konkrét ajánlattételre, amelyet legkésőbb 

augusztusig kell leadni. Szeptember-októberig kell felállni a pályázatkezelőnek. A NIT kérdése volt, hogy a 

pályázat megnyerése esetén a tagszervezetek pályázhatnak-e, megerősítették, hogy nem kerülnek kizárásra, 

de ez a NIT-től különálló módon kell, hogy történjen az egész folyamat. Sikeres pályázás esetén egy teljesen 

különálló szervezeti egységként jönne létre a NIT-en belül (norvég alapkezelő egy igazgatóval, operatív rész 

szakmai vezetővel, monitoring rész, kommunikációs-disszeminációs rész, adminisztrációs rész, szakmai rész: 

kuratórium, szakmai testület, ahova norvégok által meghatározott szempontok alapján van bekerülés. Ez 

összesen 7-8 ember munkája lenne.) Legalább két komnzorciumi partnerre van szükség, előzetes 

egyeztetések alapján összeállt egy csapat: NIT a főpályázó, a két társpályázó a Szubjektív Értékekért 

Alapítvány, és a Klímabarát Települések Szövetsége. A keddi napon lesz online megbeszélés, itt az 

alapkonstrukció kerül egyeztetésre. Norvég-magyar közös döntés, de van vétójog.  

 

Jósa Bálint: 

 

A Norvég Alap nem csak pályázat újraelosztásról szól, hanem kapacitásfejlesztésről is, ami a tagszervezetek 

számára lehetőség. Van egy nemzetközi jelentősége is, arra gondoltunk, hogy a többi ifjúsági tanáccsal és a 

határon túli szervezettekkel lehetne hálózatot építeni. Nagy szellemi és szakmai ugrást jelenthet a szervezet 

számára. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Valóban nagy jelentősége van a pályázatnak, a norvégok 5 nagy horizontális témát határoztak meg. 

 

Nagy Franciska: 

Pont erre irányult volna a kérdésem, hogy vannak-e témák vagy iránymutatók, amelyek mentén a projektet 

meg kell valósítani, illetve hogyha kiválasztjuk a fiatalokat, mindenhova nyithatunk, vagy meg kell határozni? 

 

Hegedüs Zoltán: 

Meg van határozva, hogy a 10 millióból mennyi az, amennyi bilaterális együttműködésekre, regionális 
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együttműködésekre kell, hogy menjen. Az lett felosztás a források felhasználása szempontjából, hogy 40% 

főváros, 60% vidék, ami szerintem rossz arány.  

 

Nagy Franciska: 

Ha létrejön egy norvég alapkezelő részleg a szervezeten belül, a NIT mennyire tud rálátni? Attól félek, hogy 

túlságosan függetlenül működne. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Ezért szerepel a konstrukcióban, hogy ezen belül két rész lesz: operatív, szakmai rész, amik fölött egy vezető 

áll, amelyet én úgy képzelek, hogy a NIT küldöttgyűlése nevez ki. 

 

Nagy Franciska: 

Előnyösnek tartom, hogy így egy hármas kapcsot tudunk létrehozni regionális, határontúli és nemzetközi 

szinteken a fiatalok megsegítése céljából. 

 

Kovács Péter: 

 

Munka, felelősség, politikai kockázat. Munka tekintetében a jelenlegi csapatból kevesen vagyunk alkalmasak, 

hogy egy ilyen méretű projektben, az elejétől a végéig aktívan közreműködjünk. A felelősség szintén nagy a 

témák meghatározásánal, mert olyan személyeket kell vezetőnek találnunk, aki hitelesen tudja vállalni a 

szerepet, és integratív és mindenki által elfogadható tud lenni. Politikai súly, amikor egy szervezet 

forrásfelhasználói szerepből átlép a forráselosztói szerepbe. Ezesetben a szervezet egy megkerülhetetlen 

szereplővé válna a hazai civilszektorban, ami a tíz éve elindított folyamatoknak a betetőzése tud lenni. A 

politikai kockázatokat is fel kell mérni, lélekben is fel kell készülni. Emlékeztető, hogy nézzük át a weboldalt, 

hogy mi transzparens. Kérdés, hogy hogyan tudjuk pozicionálni az ifjúsági szektort, és mennyire tudjuk 

komolyabb színben feltüntetni ebben a kérdésben. Szerintem ez egy megfoghatatlan fogalom mind a 

közbeszédben, mind a politikai színtéren. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Ezt a pontot lezárnám. Hozzunk egy elnökségi határozatot, felhatalmazás arra, hogy kezdődjön el a pályázat 

elkészítése,  
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NIT elkészíts-e a Norvég Civil Alap lebonyolítói pályázatát, és a tagok és küldöttgyűlés elé terjessz-e?. 

 

Szavazás: 

 

Igen:6 

Nem:0 

Tartózkodás:0 

 

5. Döntés személyi jellegű kérdésekben 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Javaslom, hogy 5. napirendi pontként a 10. napirendi ponttal haladjunk tovább. 3 munkavállalója van a 

szervezetnek, akiknek lejárt a szerződése a Szólj bele! projekt kifutásával párhuzamosan, ami azt jelenti, hogy 

újra kell velük kötni a szerződést. Ez érinti a titkárságvezetőt, Kovács Dórát, a Szólj bele! projekt vezetőjét, 

Faragó Dórát, és a Kommunikációs vezetőt, Turucz Renátát. Az elmúlt hetekben mindenkivel beszéltem, 

Kovács Dóri és Faragó Dóri tudják vállalni a kétéves szerződés aláírását, amely magában foglalja annak a 

lehetőségét, hogy a következő elnökség ezen tud változtatni. Renivel kapcsolatban az egyéves szerződésről 

döntünk. 

 

Titkárságvezető kijelölése kétéves szerződés megkötésével: Kovács Dóra: 

 

Szavazás 

 

Igen:6 

Nem:0 

Tartózkodás:0 

 

Szólj bele! projektvezető kétéves szerződés megkötésével: Faragó Dóra 

 

Szavazás 
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Igen:6 

Nem:0 

Tartózkodás:0 

 

Kommunikációs vezető kijelölése 2021. december 31-ig határozott idejű szerződéssel: Turucz Renáta 

 

Szavazás 

Igen:7 

Nem:0 

Tartózkodás:0 

 

6. Februári Erasmus+ és ESC pályázatok 

 

Hegedüs Zoltán:  

 

Februárban nem lesznek Erasmus+ pályázatok, minden egyes pályázat esetében csúszik a határidő. A 

Tempustól megtudtam, hogy csak egy tavaszi kör lesz áprilisban, mert nincsenek központilag kiírva az 

Erasmus-os források. Ez nem befolyásolja azt, hogy próbáljuk meg minél hamarabb elkészíteni ezeket a 

pályázatokat, mert Dóri még a KA1-ben és a KA2-ben is szerepet vállaltak, és meg kell írni valamikor a Szólj 

bele! pályázatot is, mert az sincs még kiírva. Dóri elkezdte előkészíteni az előző évek sablonjai alapján. 

Franciska, a KA1-ről, ha tudsz, beszélj részletesebben. 

 

Nagy Franciska: 

 

Két féllel egyeztettem, Dórival és a luxemburgiakkal, akik 2020 otóberében tartottak volna személyesen 

meetinget, ez online valósult meg, ezért a forrásösszeget nem tudták felhasználni, hogy ne csússzanak a 

meetingek össze, az Erasmus+ összeget egy Future of Education 2021 júliusi Erasmus projektre használják fel, 

ahova várnak minket. Mivel magas ponttal nyert a pályázatuk, ezt szívesen megosztják velünk, hasznos 

tippeket is kaptunk a beadással kapcsolatban. 

 

Hegedüs Zoltán:  
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Időben mi az a sáv, amikor meg kell tartanunk? 

 

Nagy Franciska: 

Október 25.  és november 10. között. 

 

Hegedüs Zoltán:  

Nézem a naptárat, elsőkörben az október 21-24. környéki időpontot javasolnám. 

 

Nagy Franciska: 

Erre tavaly azt mondták, hogy túl korai. 

 

Hegedüs Zoltán:  

Akkor teoretikusan lehet október 27-31. Ezt írjuk fel. Ütemezzük úgy, hogy február 12-ig legyen kész a KA1. 

KA2? 

 

Djogni Joel Ségnon 

Megcsináltam a kutatási alapot, jövő héten újra felveszem a partnerekkel a kapcsolatot. 

 

7. NIT-es kizárási eljárások elindítása 

 

Hegedűs Zoltán:  

Összesen 26 szervezet esetében indítsuk meg a kizárási eljárást. 
 

Ki az, aki támogatja, hogy a 2020-as tagdíjtartozással rendelkezőkkel szemben, kivéve azok ellen akik 

december közepén kaptak számlát, megindítsuk a kizárási eljárást? 

 

Szavazás: 

Nagy Franciska kiment a teremből. 

 

Igen:5 

Nem:0 
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Tartózkodás:0 

 

Hegedüs Zoltán:  

Nincs napirenden, de menjünk végig a 2021-es dátumokon, ezeket rögzítsük. Digitális valóságok: március 20. 

 

Szabó Bálint: 

Az alapvető elképzelés, hogy új fókuszpontokkal kerüljön kialakításra a program, ez azt jelenti, hogy egy fajta 

szakmai konfernciává fog átkonvertálódni az egyik része, míg ezzel párhuzamosan egy ifjúsági fórum is 

megvalósulna, melynek célja, hogy egy dinamikusabb programtervvel, workshopokkal járja körbe a témát. 

Megvalósíthatóság szempontjából négy forgatókönyv van: 1. személyes rendezvénytartás a BEIK-ben, 2. 

személyes részvétel, de nem a BEIK-ben, 3. csak online megvalósítás a BEIK-ből streamelve a 

panelbeszélgetést, 4. csak online forma. Csak az első két megvalósítási forma esetén tartom reálisnak mind 

a két programrend megvalósítását, a többi esetben csak a szakmai konferencián lenne a hangsúly. A 

streamelés mind a négy formában megvalósul. 

 

Hegedüs Zoltán:  

Jövő héten egyeztetek időpontot Molnár Bálinttal, oda küldj egy koncepciót. 

 

Szabó Bálint: 

Rendben. Jelenleg kizárólag az online verzió megvalósulását látom reálisnak. 

 

Hegedüs Zoltán:  

Egy online konferenciára költsünk előadói díjakra, mennyi a limit ezesetben? 

 

Szabó Bálint: 

Megosztó kérdés, az elmúlt egy év tapasztalata alapján az embereknek elege van az online konferenciákból. 

Előadói díjak tekintetéből nem közelíteném meg ezt. 

 

Hegedüs Zoltán:  

Ha offline, 500 000 forintot rá tudunk fordítani, ha online, akkor a minimumot. Terv szerint március 26-28: 

Tavaszi közösségképző Szombathelyen. Április 9-11: vitasorozat döntője. Április 17: OIF. Április 23-25: Lépj 

fel! 2.0 kick-off Szegeden, Joel, ennek kell egy nyitókonferenciát tartani. 
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Hegedüs Zoltán: 

 

Sok programot kell megvalósítani tavasszal, minél tovább halasztjuk, annál jobban össze lesznek torlódva az 

események. Tavaszi küldöttgyűlés: május 14-15. Imi, a 15-i szombattal kalkulálj úgy, hogy akkor egy alumni 

találkozó is lenne. Peti, a közéleti események maradtak még. 

 

Kovács Péter: 

Mondom az időpont tervezeteket. Számoltunk először: február 19-21., ezt egyre inkább elengedem. Az első 

pótidőpont március 12-14. lenne. A harmadik hétvége május 28-30. A záró időpontja Budapesten lesz, július 

9-10.  

 

Hegedüs Zoltán: 

Az év első feléhez kapcsolódóan még két dolog: a jelenlegi elnökségnek legyen egy utolsó elvonulása, és a 

szabadegyetem dátuma: július 1-4. Dóri elkezdett helyszínt keresni, van- e jelenleg bármilyen helyszínünk? 

 

Kovács Dóra: 

Jelenleg az 1000 fős tavalyi helyszín van, kaptunk árajánlatot, de keveslik a pénzt. 

 

Nagy Franciska: 

Július 8-11. a luxemburgi esemény. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Ami az őszi eseményeket illeti, október 8-10.: őszi közösségképző Debrecenben. Október 27-31. BICC 

meeting. November 5-7.: Szólj bele! féléves konferencia. December 3-4.: tisztújító közgyűlés. Ádám, október 

16: őszi OIF működhet? 

 

Turi Ádám: 

Persze. 

 

Kovács Péter: 

A Közéleti Mentorprogram őszi nyitóprogramja kapcsán az október 1-3. közötti időpontot befoglalnám. 
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Hegedüs Zoltán: 

 

 A dátumokat tisztáztuk, ehhez még jön az Ifjúsági munkakonferencia, majd ezt egyeztetem Molnár Bálinttal.  

 

8. Képviseleti aktualitások  

 

Hegedüs Zoltán: 

Ősszel még kiment a NIR kapcsán egy kérdőív a tagszervezeteknek, köszönöm Bálint az összefoglalót, én ezt 

néhány ponttal kiegészítettem, ezt kedden vagy szerdán elküldtem a helyettes államtitkár úrnak. 

 

Kovács Péter: 

Fontos lenne átvinni, hogy tolják el a különböző kollégiumok beadási határidejét 

 

Hegedüs Zoltán: 

Ezt jeleztem, hogy legalább 12 órás sávok legyenek. Laci, akartál ehhez mondani valamit? 

 

Nemes László: 

Nem akartam. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Bement több pont is, majd jelzek, ha ezzel kapcsolatban érkezett visszajelzés. Maradva a 

Miniszterelnökségnél, ami fontos, az az EU-s 2021-27 fejlesztési ciklushoz kapcsolódó javaslatok 

megfogalmazása. Hétfőn tervezem a hozzám beérkező inputokból összerakni az anyagot, hétfőn-kedden 

dolgozom rajta, ki az, aki ilyenkor kapacitálható? 

 

Szabó Bálint: 

Online be tudok segíteni. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Keddre akarom az alapdokumentumot összerakni, az csütörtökön bemegy tanácsadóra, ott van releváns 

tapasztalat, péntek környékére szeretném véglegesíteni, és hétvégén lehet még vele foglalkozni, mert január 
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31-ig kell ezt megküldenünk. Ezután elkezdődnek az egyeztetések, illetve elkezdtünk egyeztetni egy 

találkozót a Miniszterelnökséget vezető miniszter úrral, bízom benne, hogy március-április során sikerül 

találkoznom Gulyás Gergely miniszter úrral, hogy felhívjuk a figyelmét a téma fontosságára. Lakhatási 

anyaggal kapcsolatban, a héten egyeztettem Rácz Zsófival, kértem időpontot Novák Katalin miniszter 

asszonytól, egyelőre nem kaptam visszajelzést, majd akkor tudok érdemben beszámolni a helyzetről, sok 

mindent megváltozatott a Miniszterelnök úr SZJA-s bejelentése. Ha megjelenik hivatalos platformokon, akkor 

fogjuk kommunikálni, hogy ezt már hónapokkal ezelőtt javasoltuk. Kérdés, hogy hogy fog alakulni 

részletszabályozás szempontjából, mert a lakhatási anyagból néhány pont kikerült, mert már megvalósultak. 

Ami fontos még, itt nézek Bálintra, Petire, Ádámra, hogy lassan eljutunk abba a fázisba, hogy képviseleti 

témaként fel fog merülni az érettségi lebonyolítása, és az, hogy a digitális oktatás hogyan befolyásolja az erre 

való felkészülést.  

 

Kovács Péter: 

Az operatív törzs szerdán dönt arról, hogy előrébb hozzák-e az érettségizőket az oltási sorrendben. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Ádám, kérlek te fogd ezt össze, ha 2-3 hét múlva is azt látjuk, hogy nincs esély arra, hogy májusig visszaáll a 

személyes oktatásra a rendszer, akkor kezdjétek el megvizsgálni a témát, hogy van-e képviseleti feladatunk, 

és ha igen, akkor mit képviseljünk. 

 

Kovács Péter: 

Ádám, mi volt a tegnapi ODT-ülésen, mit mondott Államtitkár Úr? 

 

Hegedüs Zoltán: 

Volt a héten Köznevelési Kerekasztal is, nem tudom, hogy ott elhangzott-e bármi. 

 

Turi Ádám: 

Volt, de nem hangzottak el konkrétumok. Tegnap az ODT-n Maruzsa Zoltán államtitkár úr informálisan 

megszavaztatta: szerintük február 1-től legyen teljes nyitás, amelyet nem támogattak, a másik az, hogy a 

nyissanak csak a végzősök számára, ezt támogatták, a harmadik rész pedig az volt, hogy kötelezően előírják-

e a kiscsoportos tanítást. Amíg jelentős egészségügyi kockázatot jelent, nem lesz nyitás. Határozott 

álláspontnak tűnt, hogy lesz rendes érettségi, külön felmerült az előrehozott érettségi kérdése, erre is 
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határozott válasz érekezett, nem tervezik eltörölni. Én azt mondanám, hogy az érettségi legrosszabb esetben 

úgy fog lemenni, mint tavaly. 

 

Szabó Bálint: 

 

Képviseleti szempontból nézve a kommunikációs részét ragadnám meg, hiszen rendelkezünk olyan 

információval, amivel tudnánk gazdálkodni, ezzel kapcsolatban valamit kell alkotni a jövő hét folyamán a 

kormányzati döntések előtt, hogy mi amellett vagyunk, hogy mindenképpen legyen érettségi, és mondjuk 3 

ajánlást prezentálni, hogy mi milyen forgatókönyvet tudnánk elképzelni, legkésőbb szerdáig. 

 

Kovács Péter: 

Nyissunk erről egy Drive-ot, a hétvége folyamán foglalkozzunk vele 

 

Hegedüs Zoltán: 

Keddig rakjatok össze egy kiinduló anyagot 

 

Kovács Péter: 

Legkésőbb vasárnap estig kész kellene lennie. 

 

Turucz Renáta: 

Ádám, a tavalyi és idei év felmérések eredményeit mindenképp kell kommunikálni, van foganatja. Az a 

kérdés, hogy bele tudjuk-e fűzni a kutatásunkat úgy, hogy szépen megmutassuk, hogy egy éve foglalkozunk 

ezzel a témával. 

 

Turi Ádám: 

Szerintem a vasárnapi anyag elkészítése egyszerű, alátámasztható több dologgal, az ODT-re rácsatlakozva a 

végzős diákok mellett is ki tudunk állni. A kérdőívekkel kapcsolatban az az álláspontunk, hogy egy 

visszatekintő anyagot tudunk csinálni belőle. Ez nyilván nem zárja ki azt, hogy mostani kérdőívből, vagy a 

tavasziból az érettségire vonatkozó dolgokat tudjuk hangsúlyozni. A mostani kérdőívből is kiderült, hogy 

aggódnak a mostani érettségi miatt, és hogy szeretnének minél kényelmesebben érettségizni, hogy az 

előrehozott érettségik meg legyenek tartva. 
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Turucz Renáta: 

Szerintem mindenképp most használjuk fel az adatokat, mert most van itt az aktualitása. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Ádám, a holnapi napot szánd erre, hogy elkezded ezt az anyagot összeszedni, kellő alapossággal. 

 

Szabó Bálint 

Továbbra is szorgalmaznám, hogy legyenek konkrét javaslatok. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Igen, csak a javaslatok legyenek számokkal alátámasztva. A fejemben az van, hogy meghatározunk 

irányvonalakat, másnap Ádám ezekhez az irányvonalakhoz kapcsolódóan meg tudja a háttéranyagot csinálni, 

ha ez kész, vasárnap átnézem én és Reni. 

 

Turi Ádám: 

Én nem vizsgálnám túl, hogy hatalmas mélységű anyagokat gyártsunk, a diákok érdekeit kell képviselnünk, ez 

a feladatunk. 

 

Hegedüs Zoltán: 

De ha megkérdezik, hogy mire alapozva mondjuk ezt? Legyen emögött tartalom, legyen alátámasztva, hogy 

miért ezek a javaslataink. Időközben kaptam egy e-mailt, amely az előző topichoz kapcsolódik, egy 

visszajelzés: tájékozattak, a miniszter asszonnyal januárban nem tud fogadni, de január 27. 11:00-kor tudok 

találkozni Zsigó államtitkár úrral a lakhatás és egyéb ügyek kapcsán. Van valakinek témajavaslata? 

 

Szabó Bálint: 

Amiről még annó beszéltünk, hogy jó fókuszt adna az ifjúsági területnek, ha a civilszervezeteknél megjelenne 

az OBK-s kategóriarendszerben egy plusz kiegészítés. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Elküldtem ezzel kapcsolatban a levelet, egyelőre nem kaptam választ. 

 

9. Programok, projektek előrehaladása 
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Hegedüs Zoltán: 

Kezdjük Bálinttal az NKFIH-s portálokkal kapcsolatban és a projekt kimeneteléről.  Beszélj erről egy kicsit, 

miben tudunk segíteni? 

 

Szabó Bálint: 

December 31-re a pályázati előírásnak  megfelelően minden eredménytermék elkészült, mindössze 13 nap 

leforgása alatt, ami azt jelenti, hogy a portálok még fejlesztés alatt állnak, a tudatosító kampány állomásai 

éppen forgatás alatt vannak, egyedül a Társfeszt volt, ami ténylegesen megvalósult. A pályázati elszámolást 

január 31-ig kell benyújtani, ezzel kapcsolatban lesznek adminisztratív tevékenységek, Misi által a 

szerződések is kialakításra kerültek a kivitelezőkkel. A jövőhéten lesz adminisztratív munka, ezt 

hétfőn,kedden, szerdán updatelem, ha felmerül valami kérdés, jelezni fogom Zoli és Dóri felé. 2 tudatosító 

kampányos helyszín megvalósult. Gyakorlatnban mindennek legkésőbb február 1-ig meg kell valósulnia. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Röviden elmondod a többieknek, hogy a 6 videó mit mutat be? Elkezdtél már gondolkodni, hogy hogyan 

tovább? 

 

Szabó Bálint: 

A videók koncepciója arra fókuszál, hogy bemutassuk azt, hogy mit jelent a társadalmi vállalkozás. Olyan civil 

szervezetekkel lett videó készítve, amelyek bemutatják ezeknek a szervezeteknek a tevékenységét. A 

pályázat tekintetében célkitűzésként meg volt fogalmazva a NIT szolgáltatói portfóliójának bővítése. Egyfelől 

egy társadalmi innovációs portál fog létrejönni, amit úgy lehet meghatározni, hogy van egy bázisalkotó 

szerepe, amelynek keretében 12 tematizált területen becsatornázzuk a különböző ifjúsági 

kezdeményezéseket, erre ki lett alakítva egy adminisztrációs rendszer. Ugyanennek a portálnak a második 

része egy ötletverseny. Kifejezett célunk, hogy becsatornázzunk olyan szereplőket, akik érdekeltek ilyen 

kezdeményezések elindításában, és gyűjteni az együttműködési lehetőségeket. Ez a Társtér nevű platform. 

Emellett kialakításra kerül a Társmarket kezdeményezés, amely egy olyan szolgáltatói platform kíván lenni, 

ahol már több szinten, több típusú regisztráció jön létre, amely szolgáltatásait később lehet bővíteni. A 

továbbiakkal kapcsolatban, azok az eldöntendő kérdések, hogy mivel érdemes foglalkozni a későbbiekben. 

Meg kell fontolni, hogy legyen legalább egy fél-vagy teljes állású kolléga, aki ezzel a két portállal tud 
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foglalkozni, illetve kell egy olyan szakértői csapat, akik profitszerzési céllal továbbfejlesztik a szolgáltatói 

platformot. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Van valaki konkrétan a fejedben, aki ezzel tudna foglalkozni, mint munkatárs? Milyen konstrukcióban, és 

mikortól? Illetve mondtam neked, hogy ha január 31-ig minden kész van, akkor február első napjaiban mind 

az NKFIH-ba, mind az ITM-be kérünk időpontot, és bemutatjuk az eredményeket. A Közéletihez hozzá tudunk 

adni valamit, Peti? 

 

Kovács Péter: 

Jó lenne azon gondolkodni, hogy mik lehetnek a fake newshoz hasonló témák, amelyek megszólítják a 

hallgatóságot.  Gondolkoztam, hogy köztük csinálnék egy felmérést, de ha nektek eszetekbe jut valami, azt 

szívesen veszem, mert 2 webináriumnak nincs még témája. A második képzési hétévége programját Zolival 

nagyrészt összeraktuk, ebben egy olyan újdonság lenne, hogy szeretnénk egy újságíró vitát összehozni. Ha 

van ötletetek vendég újságírók személyére, azt is szívesen veszem. 

 

Nagy Franciska: 

Amit bedobnék témaként, az a fesztiválok és rendezvényszervezés jövője.  

 

Turucz Renáta: 

Összeírtam kb. 15 topikot, témákkal, előadókkal, beszélgetőpartnerekkel, abból lehet válogatni. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Pro és kontra vitasorozat: kész az anyag, röviden: maradt az a konstrukció, hogy háromfős csapatokban 

tudnak nevezni, csak középiskolások. 

 

Szabó Bálint: 

Lehet, hogy kell korosztályos besorolás. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Előbb nézzük meg, mennyien jelentkeznek. Az első az online rész: január 25-február 22-ig, ez tolható: itt vagy 

5 perces videót kell küldjenek, vagy 2-3000 karakteres esszét. Mindenkinek köszönöm, aki küldött be témát. 
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Este ezt még átnézzük Renivel, véglegesítjük, majd megosztjuk veletek a végleges listát, amit holnap átfutunk, 

fogalmazunk hozzá tételmondatokat. Ki lett alakítva egy bírálati szempontrendszer, beérkezett anyagokat 

majd zsűrizzük, ez alapján kiválasztjuk, hogy kik kerülnek a második fordulóba, majd középdöntőbe, itt 

március 1-31- szerepel, de majd meglátjuk. Azt beszéltük, hogy minden régióban 4-4 középdöntős csapat 

lenne. Jó lenne, ha ezeket streamelnénk, biztatnánk őket az online szavazásra hogy nézettséget generáljunk. 

A streamelés módjait találjátok ki Reni és Bálint. A döntő kapcsán azt beszéltük, hogy azon a szombaton 

legyen egy egész napos felkészítő képzés, ennek itt van a programja. Másnap vasárnap lenne a döntő, 

egyenesági kieséssel. Nyeremények: az első helyezettnek legyen 300 000 forint értékben valami, másodiknál 

150 000, harmadiknál 90 000. Segítsetek kitalálni, hogy mi legyen a nyeremény. 

 

Kovács Péter: 

Az Ipad termékek megdobják a nyereményjátékokat. 

 

Nagy Franciska: 

Élménycsomagra, Feldobox élménykuponokra gondoltam, különböző összegeket lehet rájuk tölteni, 

különböző témákban. 

 

Kovács Péter: 

Az első helyezettnek értékesebb nyereményt adnék, ami vonzó is, a harmadik helyezettnek könyvutalvámyt. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Hétvégén ezt még ki kell találnunk, mert jövőhéten el kell indítanunk kommunikáció szintjén.  

 

Kovács Péter: 

Célszerű lenne, ha Ádám megkérdezné a DÖK-ös munkacsoportot, hogy minek örülnének, mert ők ez a 

korcsoport, és 10 ember 

 

Turi Ádám: 

Szívesen megkérdezem őket. Csatlakozom Peti okfejtéséhez, hogy az Ipad az ideális nyeremény az első 

helyezetteknek. 
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Hegedüs Zoltán: 

Azért kérdezd meg a DÖK-ös munkacsoportot. Építsd fel! kapcsán Ádám, van valami mondanivalód? 

 

Turi Ádám: 

Tatabányán 2011 óta újra van városi diákönkormányzat, ez közvetetten a mi segítségünkkel valósult meg, így 

a projekt ezen része először teljesült. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Ezt nyilvánosságra kell hozni, Reni, Ádám, erről csináljatok egy posztot. 

 

Turi Ádám: 

Az Építsd fel! alapvető terve, hogy tavasszal kellene 15-20 képzésnek megvalósulnia, ezzel kapcsolatban 

kezdem elveszteni a reményt, viszont a munkacsoporton és a programban résztvevő szervezeteken belül 

elindult egy előzetes regisztráció, A és B időpontra is van visszajelzés 4-5 városból, pl.: Békéscsaba, Gyönygös, 

Győr, Komárom. Ha a programot megnézzük, 4 fő részben tudjuk összefoglalni. Fontos, hogy amíg nem 

tudunk elindulni, addig is szeretnénk egy új diákszervezeti adatbázist felépíteni ideálisan március 1-re. 

Jelenleg is van a NIT-nek ilyen jellegű táblázata, de mára ez már nem releváns. A képzések megvalósításáról: 

elindult a jelentkezés, megvannak a városok, amelyeket szeretnénk bevonni, az OIF-ről már beszéltünk, már 

az előzőeken is szerettünk volna szintet lépni, reméljük, hogy ez most sikerül is.   

 

Hegedüs Zoltán: 

ESC pályázatban mit kell pontosan megcsinálni, megbeszéltétek már a munkacsoporttal, hogy ez hogyan fog 

megvalósulni? 

 

Turi Ádám: 

Röviden beszéltünk róla, viszont szeretném egy szombatra behívni a munkacsoportot a BEIK-be az 

elkövetkező hetekben, ezeket könnyebben lehetne ott megbeszélni. Az ESC-nek két nagy része van: az egyik, 

hogy létrehozunk egy olyan online felületet, ahol diákok jelezhetik észrevételeiket, sérelmeiket, amikre 

szakértők válaszolnak, illetve minden régióban tartunk rendezvényzt a diákjogokkal kapcsolatban. 

 

Hegedüs Zoltán: 
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Utóbbi kapcsán én azt mondom, hogy tervezzetek őszre, ez az őszi Építsd fel! képzésekkel párhuzamosan 

meg tud valósulni. Még egy ESC: Joel. Mi történik nálatok, beszéltetek-e már a megvalósításról? 

 

Djogni Joel Ségnon: 

A mi ESC-nk rövidítése az Ifjúsági kezdeményezések hatása a koronajárvány idején. A résztvevőkkel már 

beszéltem, megvalósításról, konkrétumokról nem. A pályázatban adtunk meg konkrét aktivitásokat és 

dátumokat, lesznek szakmai találkozók, joggyakorlatok, módszertanok összegyűjtése, gyűjtőoldal 

létrehozása, kötött kiadvány készítése és bemutatása. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Hány eseményetek van? 

 

Djogni Joel Ségnon: 

4 darab műhelyfoglalkozás van, mint konkrétum. December 31-ig kell megvalósítani. 

 

10. Munkacsoportok és megyei rendszer 2021-es munkatervének kialakítása  

 

Hegedüs Zoltán: 

Franciskától, Joeltől kaptam munkatervet, Kezdjük a nemzetközivel. 

 

Nagy Franciska: 

2021-es célkitűzésként 10-11 témát soroltam fel, amelyekkel mindenképp foglalkozni szeretnék, ezek egy 

része már fix program, vagy olyan dokumentumok elkészítése, amelyek előkészítik a gyakorlati megvalósítást. 

1. Soros magyar ET-elnökség, 6 hónapos időintervallum, reméljük hogy a Külügyminisztériummal és a többi 

szaktárcával együtt tudunk működni, és a fiatalokkal különböző kiállításokat, projekteket tudunk szervezni 2. 

Európai Ifjúsági Fórumon az állandó tagság elérése, ehhez tartozik egy monitoring folyamat, ezt március 

környékén akarom elindítani, jó lenne, ha az őszi KGY-n tudnának rólunk szavazni. 3. Légy tudatos! 

fenntarthatósági projekt további megvalósítása, ez múlt év októberében indult, sajnos akkor le is zárult, de 

még 5 alkalmat terveztünk a projekt szerint egy vidéki és egy budapesti záróalkalommal. 4. Szeretnénk a 

munkacsoporttal legalább egy sikeres ESC pályázatot beadni, 5. Szeretnénk egy külföldi kisokost összeállítani 

a külföldi utazásokhoz, ehhez Jósa Bálint adta az ötletet, ez egy visszacsatolási folyamatot is garantálna. 6. A 

pályázatok, külföldi lehetőségek monitorozása, ez lényegében egy állandó folyamat. 7. Twitter-oldal 
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fejlesztése, posztok rendszeresebbé tétele. 8. Luxemburgi Erasmus +-os Future of Education projekt júliusban 

(ahova 2, vagy 2+1 embert lehet küldeni), ezt követi az őszi BICC Meeting. A vezetőség és szervezet részéről 

különböző dokumentumok angol és német nyelvre fordítása. Soros magyar ET-elnökség bővebben kifejtve 

az aktivitásoknál: különböző pályázatokat szeretnénk a magyar fiatalok körében hirdetni, az elkészült 

pályaművekből kiállítást szervezni, és sport általi nevelésre is szeretnénk hangsúlyt fektetni. Az ütemezés 

helyzettől függ, de szeretnék havi rendszerességgel online vagy személyes üléseket tartani, jövő héten lesz 

az első munkacsoport ülés, ahol meghatározzuk a 2021-es év menetét, illetve ezek brainstormingolós 

ülésekként is funkcionálnak. Képzést nem határoztam meg a tagok számára, ellenben 2 meghívott 

szakembert jelöltem meg, az egyik Jósa Bálint, a másik Földi László lenne. Egy pályázatírással kapcsolatos 

dolog is van, itt a Tempus Közalapítványra gondoltam, hogy be tudnának segíteni a tagoknak. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Van valakinek kérdése Franciskához? 

 

Djogni Joel Ségnon: 

Mik lesznek a soros elnökség prioritásai? 

 

Hegedüs Zoltán: 

Mi küldünk programjavaslatokat. Amibe biztos be fogunk kapcsolódni, az egy konferencia, ami a kisebbségi 

nyelvhasználattal kapcsolatos, ehhez lesz egy tanulmánykötet is, amibe szintén bekapcsolódunk, egyébként 

tőlünk várnak javaslatokat. Erre irányul a kérdésem, hogy a projektötletekkel és kidolgozásukkal hogy álltok? 

 

Nagy Franciska: 

Ezek kész vannak, még egy rövid költségtervet kell csinálnunk. Visszatérve Joelre, az Európa Tanács soros 

elnökségénél mindig a fiatalokon, az emberi jogokon, kisebbségek védelmén van a hangsúly. A 

Külügyminisztériummal való egyeztetés során a kisebbségek védelmének kérdését és annak nemzetközi 

jelleget emelték ki, mint prioritás. 

 

Kovács Péter: 

Le szeretnék ülni mindenkivel az elkövetkező 1-2 hétben, akár egy Zoom meeting keretein belül, hogy 

részletesen átbeszéljük, hogy ütem szerint mikor, mit, és hogyan csináljunk. 
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Hegedüs Zoltán: 

Joel, ismertesd a társadalmi munkatervedet. 

 

Djogni Joel Ségnon: 

Készítettem egy munkacsoportos operatív működési tervet, mi is meghatároztuk, hogy 12 munkacsoport-

ülés legyen- 9 online, 3 személyes, igyekeztem leírni a munkacsoport összehívásának menetét és tartalmát. 

Leírtam az időpontokat is: minden hónap végén, az utolsó hét szerdáján, 2 hónap online, a 3. hónap mindig 

személyes lesz. A munkacsoport szakmai működése: itt beleírtam, hogy Jósa Bálint összeszedte, hogy milyen 

kormány és civil munkacsoportokba lehet delegálni, itt négyet említettem: Emberi Jogi Kerekasztal, 

Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport, Nemzetiségi ügyekért Felelős Tematikus 

Munkacsoport, Roma ügyekért Felelős Tematikus Munkacsoport. Ide írtam ajánlásokat, majd beszélünk róla, 

hogy szeretnétek-e valakit ajánlani. A következő pont az online-offline hazai és nemzetközi konferencia 

képzés tréninglehetőségek nyomonkövetése, itt majd készítek egy adatbázist, és ezt közösen követjük, hogy 

mire tudunk jelentkezni vagy delegálni. Következő pont a képviseleti ügyek, Gézával egyeztettem, ő 

gyermekvédelemben dolgozik, bedobott be 2 topikot: gyermekfelügyeletet törvényi hátterének változásáról 

való NIT-szintű kommunikáció kezdeményezése. 

 

Djogni Joel Ségnon: 

Géza bedobta még, hogy az iskolák nem fogadják be a gyermekvédelmi szakellátásban élőket, nem tudom, 

hogy NIT-szinten bármit kezdeményezni, utánanézhetünk az okoknak és az érzékenyítés módjainak. Erről 

majd még fogok Gézával beszélni, hogy milyen ezzel kapcsolatos lehetőségek vannak. Következő pont a 

projektek kezdeményezése, itt 4-5 projektötletet írtunk össze: 1) Hátrányos helyzetű, főként roma fiatalok 

közéleti részvételének erősítése, társadalmi szerepvállalása. Aktivitásnak egy ifjúsági kör és ismeretség 

biztosítását találtuk ki, valamint a véleményeik becsatornázását, mi mennénk roma szakkolléigumokba 

(online/offline), 2x2 órás időintervallumokban tartanánk interaktív workshopot, ahol ismeretet adnánk át az 

ifjúsági szektorról, érdekképviseleti lehetőségekről, a második részben a strukturált párbeszéd módszerével 

a különböző felzárkóztatási stratégia szempontjai alapján felmérnénk a véleményüket. Összesen 11 roma 

szakkollégium van, ezt felmérjük, hogy interpretálni tudjuk, a felmérés után egy 1 napos konferenciát 

tudnánk tartani: döntéshozók meghívása, workshopok, kerekasztal beszélgetések. 

 

Djogni Joel Ségnon: 
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A másik téma a gyermekvédelem lenne, ötleteltünk, jó lenne felmérni, hogy milyen problémákkal 

szembesülnek a gyermekotthonban és utógondozásban élők, és hogy milyen érdekérvényesítő képességeik 

vannak: itt fókuszcsoportos beszélgetésekre gondoltunk, becsatornázás, probléma ajánlás formában való 

eljuttatása döntéshozói szintre. Ennek kapcsán a megyei gyermekvédelmi központokba és gyermekvédelmi 

szakszolgálatokba látogatnánk el, és ott készítenénk fókuszcsoportos interjúkat. Szólj bele!, vagy KA2-be be 

tudjuk kapcsolni. Necces lehet a konferencia, megnézzük, hogy tudunk-e forrást teremteni rá. Jósa Bálinttal 

egyeztettem, hogy a védett tulajdonságokkal rendelkező fiatalok érdekérvényesítő lehetőségei, a kortárs 

bántalmazás/zaklatás ellennarratívái kapcsán jó lenne a NIT tagszervezeteit érzékenyíteni, és fél-1 napos 

érzékenyítő napokat tartanánk ilyen problémákkal foglalkozó szervezetek meghívásával. Délután folyamán 

böngésző-képzés alapján játékos szituációk és feladatok lennének. ESC-projekt: erről már beszéltünk, erre 

már van forrás is. Simon Ádámmal egyeztettem az önkéntesség évébe való bekapcsolódást és az iskolai 

közösségi szolgálat népszerűsítését illetően, itt még várok egy anyagot, így erről nem tudok bővebben nem 

tudok nyilatkozni. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Önkéntesség évéhez kapcsolódóan régiós szinten lesznek programok, beszélj kérlek Jánossal, mert ő benne 

van a központi szervezésben. A nyitó rendezvény Székesfehérváron lesz, lesz esemény Debrecenben is.  

 

Hegedüs Zoltán: 

Ádám, ismertesd a munkatervedet. 

 

Turi Ádám: 

A munkacsoport kiemelt témái és célkitűzései alapvetően a Student Rights, Human Rights Solidarity projekt 

megvalósítása. Erről, és az Építsd fel! projekt megvalósításáról szintén beszéltünk, mindegyik 

elképzelhetetlen a munkacsoport nélkül. Cél még a folyamatos kapcsolatteremtés az országban működő 

városi gyermek, diák és ifjúsági szervezetek között. Beírtam még a közneveléssel kapcsolatos kérdőivek 

készítése szerinti javaslatok kidolgozását. A munkacsoport által elérni kívánt éves aktivitások: új 

diákszervezeti adatbázis elkészítése, korábbi kérdőívek kiértékelése, szükség szerint újak készítése. A 

jelenlegi tagok és hozzájuk kapcsolódó feladatokat nem sorolnám fel, de a Drive-ban elérhető lesz. A 2020 - 

2021-es ülések ütemezése: a munkacsoport minden második héten ülésezik. A megvalósítandó képzések a 
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tagok számára: egy rendezvényszervezést, egy projektmenedzsmentet, illetve egy diákjogi képzést 

mindenképp fontosnak tartanék.  

 

Hegedüs Zoltán: 

Petivel egyeztessetek ennek a konkrétumai kapcsán. 

 

11. Egyebek  

 

Hegedüs Zoltán: 

Van-e valakinek egyebe? 

 

Nemes László: 

Szeretném az elnökség és a rajta keresztül a NIT segítségét kérni, a tavalyi évben elindult a Mesterséges 

Intelligencia képzés, melynek az a célja, hogy egy távoktatási tananyagon keresztül, 2021. december 31-ig 

100 000 ember elvégezze az MI Kihívásnak elnevezett alapozót. A Digitiális Jólét program egy kampányt fog 

indítani ezzel kapcsolatban, az a kérés érkezett, hogy a NIT-et is vonjuk be, ez a DOSZ esetében is megtörtént, 

ott minden elnökségi tag elvégezte a képzést, ott szeretnénk, hogy 8000 doktoranduszból 50% elvégezze a 

képzést. Azzal a kéréssel fordulok a NIT vezetőségéhez, hogy egyrészt ezt végezzétek el ti is, illetve erre 

találjunk ki valamilyen közös kommunikációt, amit a tagszervezetek és fiatalok felé közvetítünk.  

 

Hegedüs Zoltán: 

Küldd át e-mailben a vezetőség részére. 

 

Nemes László: 

Ki az, akit ezzel kapcsolatban operatívan kereshetek? 

 

Turucz Renáta: 

Én szívesen segítek. 

 

Jósa Bálint: 
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Zoli, én említettem neked a bevételek növelése kérdéskört, megszerveztem a programot, de csak három 

jelentkezőnk van, viszont mivel ez pilot-jellegű, arra gondoltam, hogy a dátumokat meghirdetjük, mivel önálló 

modulok. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Erről menjen egy facebook poszt jövő héten. 

 

Jósa Bálint: 

Ezután úgy terveztem, hogy mégegyszer meghirdetjük 

 

Turucz Renáta: 

Mikor lesz az első alkalom? 

 

Jósa Bálint 

Február 16. 

 

Hegedüs Zoltán: 

Az elnökségi ülést lezárom. 

 

Köszönöm szépen a részvételt! 

 

 

     Hegedüs Zoltán               Kovács Dóra 

levezető elnök       jegyzőkönyvvezető 

 

 

K.M.F. 

 

 

Szabó Bálint         Kovács Péter 

           jegyzőkönyv-hitelesítő                            jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


