
 

 

 
1 

 

Jegyzőkönyv 

Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség 2021. 03. 03 -án megtartott elnökségi üléséről 

 

Helyszín: Budapesti Európai Ifjúsági Központ 1024 Budapest, Zivatar utca 1 – 3. 

 

Időpont: 2021.03.03. 16:00 

 

Jelenlévők: 

Elnökség: Hegedüs Zoltán, Djogni Joel Ségnon, Kovács Péter, Szabó Bálint 

Felügyelő bizottság: Nemes László, Jósa Bálint (online) 

Titkárság: Kovács Dóra, Turucz Renáta, Faragó Dóra 

  

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

elnökségi ülés határozatképes. 

 

Jegyzőkönyv: 

 

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

felkérést. 

 

Szavazás: 

Igen: 4 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

Az elnökség 4 igen szavazattal elfogadja, hogy Kovács Dóra készítse a jegyzőkönyvet. 

 

Hegedüs Zoltán felkéri Kovács Pétert és Szabó Bálintot a jegyzőkönyv hitelesítésére.  

 

Kovács Péter 

Szavazás: 

Igen:4 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

Szabó Bálint  

Szavazás: 

Igen: 4 fő 

Nem 0 fő 
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Tartózkodik: 0 fő 

 

Az elnökség 4-4 igen szavazattal elfogadja Djogni Joel Ségnont és Szabó Bálintot jegyzőkönyv-

hitelesítőnek. 

 

Napirend elfogadása: 

1. Elnöki, elnökségi beszámolók 

2. FEB tájékoztató 

3. 25 év alatti SZJA-mentességhez kapcsolódó feladatok  

4. Egyéb képviseleti ügyek és aktualitások 

5. Programok, projektek előrehaladása 

6. Munkacsoportok működésének áttekintése 

7. Új tagszervezetek bevonása 

8. Szolgáltatási rendszerrel kapcsolatos további lépési pontok 

9. Egyebek 

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

Szavazás: 

Igen: 4 fő 

Nem: 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

Az elnökség 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

 

1. Elnöki, elnökségi beszámolók 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Február 13-án sor került az NIT első online küldöttgyűlésére, az ülés nem indult zökkenőmentesen, 

de ezt követően sikerült lebonyolítani, a jegyzőkönyv a héten fog elkészülni csütörtök-péntek 

magasságában. 15-én sor került a Norvég Pályázati Alap konzorciumi megállapodás aláírására, 16-

án be is küldtük az anyagot, 1 hiánypótlási körünk volt néhány technikai módosítás miatt, beadtuk a 

hiánypótlást, ezt rögzítették, annyit tudok, hogy 11 pályázat ment be. Aznap sor került az YZ kapcsán 

egy online megbeszélésre, ezt követte több is, formálódik az első szám, meghatároztunk egy tematikát 

a folyóirat jövőjére nézve, 2-4-et számoztunk be az idei évre, az első szám témája a digitális oktatás 

lesz, bízom benne, hogy április közepére összeáll. 16-án volt egy beszélgetésem a digitális oktatásról 

az M5 műsorában, másnap volt egy egyeztetésem a Tempussal az Eurodesk hálózattal kapcsolatban, 

hogy segítsünk nekik abban, hogy szervezeteket tudjanak bevonni, több tagszervezetünkkel 

összekötöttem őket. Aznap volt még a Közéleti Mentorprogram mentoraival egy megbeszélésünk a 
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program megvalósulásáról. 18-án volt egy egyeztetésünk Novák Katalin miniszterasszonnyal az 

SZJA-val kapcsolatban. Volt egy találkozóm Molnár Dániellel, a DOSZ elnökével, ahol alapvetően 

a szervezeti aktualitásokról és együttműködési pontokról beszélgettünk, illetve elnökségként kaptunk 

egy meghívást a DOSZ nyári egyetemére augusztus végén-szeptember elején. Aznap volt még egy 

interjúm az MTVA híradóban az SZJA kapcsán. Február 24-én volt egy egyeztetésem Papp Zolival 

a különböző bevételnöveléssel kapcsolatos dolgokról. Aznap sor került a közéletis webinarra, 25-én 

volt egy egyeztetésem az EMMI-ben, az EU-s területért felelős főosztályvezetővel a 2021-27-es 

finanszírozási ciklus kapcsán beszélgettünk azokról a javaslatokról, amelyeket beküldtünk. A humán 

területre kevesebb a forrás fog jutni, emiatt nem minden javaslatunk fog itt megjelenni, ezért 

valószínűleg néhány javaslattal a TOPOP-nál fogunk próbálkozni. Kaptam különböző 

sablondokumentumokat, holnap eszerint fogom kiegészíteni a dolgokat, ha ez kész, akkor átküldöm 

nekik, ha áttekintik, jelzik, hogy a 4-5 pályázati kategória kapcsán mely minisztériumot érdemes 

megkörnyékezni, illetve ennek kapcsán már indítottam el találkozókat, a hónapban fogok találkozni 

a közigazgatási államtitkár úrral az EMMI-ből, illetve a Miniszterelnökséggel is fogok egyeztetni. A 

tegnapi napon volt egy egyeztetésünk Nemes László FEB-elnökkel, ahol a szervezeti működés 

aktualitásairól beszéltünk, valamint kiértékeltük a legutóbbi online küldöttgyűlést, illetve a mai napon 

sor került Joellel együtt egy online megbeszélésre Jász-Nagykun-Szolnok megyei civil szolgáltató 

központtal arról, hogy kiket és milyen módon tudunk esetleg bevonni a megyéből, illetve ma is volt 

egy folyóirattal kapcsolatos megbeszélés.  

 

Kovács Péter: 

 

A közgyűlésen is elhangzott, hogy az elmúlt két és fél hétben igyekeztem az elnök úrnak segíteni az 

SZJA-s háttéranyag elkészítésében. Február 17-én találkoztunk a Közéleti Mentorprogram 

mentoraival egy előrehaladási egyeztetésre, és 24-én a tehetséggondozás témájában tartottunk 

webináriumot, itt vendégünk volt Szabó János, az egri egyetem tanársegédje, illetve a Szakkollégiumi 

Mozgalom mutatkozott be, mint tehetséggondozó infrastruktúrahálózat. Arra a döntésre jutottunk, 

hogy márciusban is szervezünk egy webináriumot, mivel ebben a hónapban sem tudunk országos 

szintű személyes találkozókat szervezni, ezért március 17-én, fél 6-kor lesz a következő találkozónk 

a kiberbiztonság témakörében, Krasznai Csaba, az NKE oktatója fog előadást tartani. Emellett a 

mentorokat arra kértük, hogy minden óvintézkedés betartásával, kis csoportokban próbáljanak meg 

egy személyes találkozót tartani régiós szinten, ez valahol megtörtént, van, ahol nem. 

Adminisztrációs oldalról azt tudom visszajelezni, hogy a mentorok 90%-a odafigyel a folyamatában 

történő papírmunkavégzésre. Ezenkívül közreműködtem a Talk with NIT újraindításában, Guld 

Ádámmal volt egy beszélgetésünk február 22-én, amit ezen a héten, március 1-jén Reni publikált is 

a NIT youtube csatornáján. Illetve még a mai napról szeretnék annyi visszajelzést tenni, hogy volt 

szerencsém találkozni Kőrösi Kristóffal, aki a romániai Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak volt korábban az 

alelnöke, össze fogom őt kötni Ádámmal, mert Erdélyben egy elég jól működő középiskolás 

diákönkormányzati hálózat van, és szeretném, ha ezt a tudást, amivel Kristóf rendelkezik, 

megszereznénk erről.  A munkacsoportok kapcsán majd fogok visszajelzést tenni, Zolival beszéltünk, 
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hogy a korábban Ifjúsági Életút névre keresztelt munkacsoportot hogyan élesszük fel, Módszertani 

munkacsoport néven szeretnénk ennek a szervezésébe belevágni.  A folyóirat megbeszéléseken 

igyekeztem még részt venni, és Zoli említette, hogy a Pécsi Egyetemnél igyekszem még egy 

publikációt szerezni. 

 

Djogni Joel Ségnon: 

 

A legutóbbi elnökségi ülés óta eltelt időszakban 6 üggyel foglalkoztam. Az egyik a Társadalmi Ügyek 

Munkacsoport, itt elkészült egy elsődleges verzió az éves munkatervből, ezt a különböző 

projektfelelősökkel elkezdtük utógondozni, majdnem mindenkivel sikerült külön-külön egyeztetnem. 

Március 16-ra elkészül az a terv, amely mentén tovább tudunk haladni, Zolinak említettem, hogy 

ahogy megvannak a pontos aktivitások, illetve az azokhoz tartozó költségek, akkor majd 

egyeztessünk, hogy hogy látja, mi az, ami belefér, mi az, ami nem. 24-én volt egy munkacsoport 

ülésünk, a következőt március közepe-végén tervezzük. A következő az Önkéntesség Magyarországi 

Éve, ennek kapcsán elindítottuk a csatlakozási szándékot a kezdeményezéshez, ezzel kapcsolatban 

elkezdtem a tagszervezetekkel kommunikálni, reményeim szerint elkészül egy koncepció is a jövőhét 

elejére, és annak mentén haladunk az évben. Utólag időközben is merültek fel gondolatok, ez a 

következő ponthoz is kapcsolódik, ahogy Zoli is említette ma volt egy egyeztetésünk a Jász-Nagykun 

cicesekkel, ami egy nagyon konstruktív megbeszélés volt, aminek a témája az volt, hogy hogyan 

tudjuk a Jász-Nagykun megyei tagszervezeteink számát növelni, lehet, hogy a helyi CIC is 

csatlakozni fog, ők informális-formális vonalon összekötnek olyan aktív szervezetekkel, akik be 

tudunk csatolni. Ennek volt plusz hozadéka is, az egyik, hogy beszéltük, hogy szeretnénk, ha a NIT 

megjelenne a helyi civil tanácsban, amit szeretnénk fiatalítani is, illetve hozadéka lehet még hogy 

abban maradtunk, hogy helyi vagy megyei szinten újra fog alakulni az ifjúsági kerekasztal, ebben is 

számítanak a NIT jelenlétére, ezzel kapcsolatban majd készítenek egy tervezetet, amit véleményezni 

fogunk, illetve reményeim szerint aktívan részt tudunk venni az ifjúsági kerekasztal életében, 

valószínűsíthetően megyei szinten. Itt majd elkezdődik egy összekötés a megyei delegáltunkkal, 

Kocsis Petronellával. A következő ügy a felkereső levelek, ezeket a mai napon továbbítottam Zolinak, 

a véleményezését követően a héten kiküldésre tud kerülni a megyei delegáltaknak, itt az a cél, hogy 

a különböző nagyobb szervezetekkel a 18:10-vel megyei szinteken egy erősebb kapcsolat alakuljon 

ki, illetve akár országos programokban is tudjunk gondolkozni, akár megnézni, hogy az ÖME 20/21 

kapcsán hogy tudunk együttműködni, a különböző érzékenyítő programok szervezésében látok nagy 

potenciált. Amit felírtam még, az a Társadalmi Munkacsoport toborzás, Reni kérte, hogy készítsünk 

pár mondatot, ezt elkészítettem. A következő pont a KA3-as fordítás angol nyelvre, itt Franciskáék 

segítségét kértem, ezt ők véleményezik, ha minden jól megy, akkor a jövő héten be tudjuk adni 

lektorálásra. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Nincs forrásunk lektorálásra. 
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Jósa Bálint: 

 

Ha átkülditek nekem, vannak angol kollegáim, akik amatőr lektorációt tudnak nyújtani. 

 

Szabó Bálint: 

 

Az elmúlt egy hónap tevékenységei közül kiemelkedik a Digitális Valóságok Konferencia szervezése, 

a szakmai program 98%-ban előállt, igazából néhány Szakmai Kerekasztal beszélgetés résztvevőnél 

van kérdőjel. A jövő hét folyamán az előadások rögzítésre kerülnek, ezzel kapcsolatban Molnár 

Bálinttal elkezdtünk egy levelezést, illetve, ha minden jól megy, akkor péntek délután egy online 

megbeszélés keretében tisztázzuk, hogy pontosan mire és hogyan lenne szükségünk a konferencia 

tekintetében. Ezzel kapcsolatban volt több egyeztetésem, ha van kérdésetek vagy észrevételetek, 

szívesen veszem. Ezzel párhuzamosan folyik az NKFIH pályázat operatív megvalósítása, itt 2 

dologról van szó, a Társtér és Társmarket honlapokról, ezeknek a fejlesztése hamarosan befejeződik, 

március hónapban tudjuk széles körben véleményezni, számításaim szerint árpilisban már 

kommunikálhatóvá válik. Emellett én is részt vettem az YZ-s megbeszélésen, ahol egyeztettünk a 

jelenlegi kiadvánnyal kapcsolatban. Beszéltük, hogy részemről lesz egy megjelentethető publikáció 

a kiadványban. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Annyi operatív kiegészítés, hogy bement a Szólj bele! Pályázat zárása, másrészt megkaptam a kutatás 

eredményeit, ezt elküldtem nektek. Annyi van az új pályázat kapcsán, hogy a tagországoknak február 

végén kiment egy e-mail, hogy jelöljék meg a megvalósító szervezeteket, ez megtörtént a Családügyi 

Minisztérium részéről, remélhetőleg megjelenik a kiírás, illetve ott annyi van, hogy március 12. vagy 

13-án lesz az eredetileg Lisszabonba tervezett ifjúsági konferencia, ami online lesz megtartva. Itt 

Faragó Dóri, és a 2 megválasztott ifjúsági delegált fog minket képviselni. Lejárt a határidő tagdíjakkal 

kapcsolatban, még 10-12 szervezet van, aki nem fizette be, néhánytól kaptam visszajelzést, hogy 

majd rendezik, most az utolsó fázisba lépünk, holnap készítjük a levelet, hogy elindítottuk a kizárási 

eljárást.  Úgy számolok, hogy 5-6 szervezet nem fogja majd befizetni a tagdíjat. 

 

2. FEB tájékoztató 

 

Nemes László: 

 

Hozzánk beadvány most nem érkezett, de túlvagyunk egy online küldöttgyűlés lebonyolításán, ezzel 

kapcsolatban vannak észrevételeink, az ülés végén jeleztem is, hogy nem egyértelműen adtuk ki a 

Baranya megyei mandátumot, tehát 2:1 arányban, ennek az volt az oka, hogy a mandátumkiosztás 

kapcsán, bizonyos előre megbeszélt dolgok nem lettek betartva, végülis arra jutottunk, hogy egy 
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technikai probléma miatt ne vonjuk meg a mandátumot a megyei küldöttől, ugyanakkor szeretném 

megjegyezni, hogy bízom benne, hogy a legutóbbi elnökségi ülés óta minden dokumentum 

beérkezett. Örömmel tapasztaltam, hogy rajta vagyunk a projekttáblázaton. Itt a szavazások kapcsán 

úgy gondolom, hogy rendben mentek a dolgok, a küldöttgyűlés hossza azt igazolta, hogy nem a 

mandátumfelvétel a hosszúság oka. A küldöttgyűlés kapcsán azt beszéltük, hogy jelenléti lesz, de 

szeretnénk, ha a szavazás elektronikusan lenne bevezetve. A küldöttek esetében pedig szeretnénk 

kérni, hogy pontosan legyenek felvéve a jegyzőkönyvbe. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

A májusi KGY-nál támogatom az elektronikus szavazást, kérni fogom, hogy alakítsátok ki ezt a 

rendszert. 

 

3. 25 év alatti SZJA-mentességhez kapcsolódó feladatok és 4. egyéb képviseleti ügyek és 

aktualitások 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Ezt a két napirendi pontot most egybe kezelném. Sor került az SZJA-s egyeztetésre, ezen jelen voltam 

én, a HÖOK, a FIVOSZ, az ODT 2 megválasztott képviselője, és a DiákÉSZ. Elkezdtük ezt átvenni 

a helyettes államtitkár asszonnyal, és az ülés egy pontján becsatlakozott a miniszterasszony, 

átbeszéltük a nyitott kérdéseket. Az előzetesen beküldött kérdésekre mind kaptam választ. Az első 

kérdés az volt, hogy automatikusan minden fiatal számára automatikusan jár, vagy igényelni kell az 

SZJA-mentességet, igényelni kell majd. Minden foglalkoztatási formában meg fog jelenni, KATÁ-

nál nem lesz változtatás. Nem tudták meg, hogy az intézkedés mennyi ideig lesz fenntartható. Jelen 

állás szerint nem lesz limit, hogy meddig lehet megigényelni. Várható lesz jövedelmi plafon, még 

nincs kialakítva. A fő kérdés, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy ez ténylegesen megjelenjen a 

munkavállalóknál. Az lesz fontos, hogy jóváírásként jelenjen meg, ennek a menete majd az 

igénylésnél lesz meghatározva. Amit még fontosnak tartottam elmondani, hogy alakítsunk ki egy 

jelzőrendszert az esetleges visszaélésekre, illetve, hogy minél több információ eljusson a fiatalokhoz. 

Nagyjából ez egy millió fiatalt fog érinteni, valós segítség lehet, a részletszabályok kialakításán van 

felelősség. Meg vannak jelölve jövedelmi kategóriák, amikre fog vonatkozni. Jeleztem, hogy 

szívesen bekapcsolódunk a kommunikáció és jelzőrendszer kidolgozásában. Fogok segítséget kérni 

tőletek a jelzőrendszer, illetve a kommunikáció kidolgozásában.  Van nekünk egy NIT működési 

táblánk, ezt próbáltam egyszerűsíteni és realizálni, hogy mi az, ami ez alatt az elnökség alatt 

megvalósítható. A lényeg, hogy viszonylag gyorsan és rövid idő alatt kell még reális eredményeket 

elérni. Menjünk végig a táblázaton, és beszéljük át egyesével. Az első téma az érdekképviselet, 

stratégiai gondolkodás és szakmai megerősítés. Eddigi eredményként be tudjuk írni, hogy elkészült 

egy ajánláscsomag a KA3-on belül, illetve kidolgozásra és átadásra került a szakmai egyeztető fórum 

koncepciója. Itt 3 elérendő célt írtam be: az említett képviseleti fórum létrehozása, szakmai ajánlás 
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csomag bővítése, és egy ifjúsági stratégia alapjainak elkészítése. Megvalósításnál két dolgot írtam be: 

képviseleti fórum, itt két variáció van, az egyik az, hogy megalakul felülről szerveződve, aszerint a 

koncepció szerint, amit beadtunk, vagy megalakítja a NIT alulról szerveződve a legnagyobb ifjúsági 

ernyőszervezetekkel. Képviseleti szempontból sokat fog segíteni a Lépj fel! elindítása, a szakmai 

műhelyek, fókuszcsoportos kutatások, és megyei ifjúsági napok elindulásával. Eszközök: a 

kommunikációs eszközök, és különböző együttműködési fórumok feltérképezése. Második: ifjúsági 

munkafejlesztés, egyrészt kidolgoztunk egy anyagot az ifjúsági szakemberek formális képzésére a 

felsőoktatásban, másrészt koncepcionalizáltuk meg előkészítettük a folyóiratot. Elérendő cél: az 

ifjúsági munkához a közösségi térhálózat fejlesztése, az ifjúsági szakemberek formális képzésének 

fejlesztése a Bologna-revízió kapcsán, az ifjúsági szakemberek nem formális képzésének fejlesztése, 

ifjúsági szolgáltatások és települési ifjúsági munka helyzetkép készítése. Megvalósulás: olyan EU-s 

pályázatok kategóriák kilobbizása, amely ifjúsági közösségi terek működtetésére szolgál, Bologna-

revízió kapcsán a közösségszervező alapszakkal kapcsolatos minél több javaslat beépítése, 

folyóiratnál legalább 3 szám, módszertani központok kialakítása, ifjúsági szolgáltatás kutatás. Ezek 

közül az EU-s pályázati kategóriák kialakításánál dolgozom, Bologna-revíziónál Peti. 

 

Kovács Péter: 

 

A Bologna-revízió kapcsán van olyan információnk HÖOK-ként, hogy 2021 tavaszán, a Helyettes 

Államtitkárság az összes felsőoktatási szak képzési struktúrát szeretné áttekinteni, ez január végén-

február elején hangzott el, azóta semmilyen operatív jelzést nem kaptunk a folyamat ütemezésével 

vagy eredményeivel kapcsolatban, azt gondolom, hogy arra készülhetünk, hogy ha a 

közösségszervező alapszakkal nem tudunk célzottan egy nagy anyagot létrehozni, biztos, hogy a 

teljes revíziós anyagban, ha mi 2-3 irányt vagy kérést megfogalmazunk, azt bele tudjunk egy rakni 

egy nagyobb javaslatcsomag keretében, és akár egy NIT-HÖOK közös észrevételeként beépítésre tud 

kerülni. 

 

Hegedüs Zoltán 

A módszertani központok kialakítása a másik nagy irány, amit az op-os meg EU-s projekteknél 

megpróbálok belobbizni, érdemes tudni, hogy onnan indultunk, hogy ezeket a kvázi szolgáltató 

központokat, think tankeket regionális szinten különböző civilszervezetek töltötték be, majd jött az 

elgondolás, hogy ezt egy központosított állami rendszerben kell megvalósítani, és megszületett az Új 

Nemzedék projekt, majd ezt követően megszűnt ez a központ. Amit nagyon próbálok kialakítani, 

hogy borzasztóan sok akár infrastruktúrafejlesztési pályázat és programszervezési támogatás van 

különböző programokban, de a módszertanokat nem adunk emellé, és nem formális képzése továbbra 

sincs sem az ifi referenseknek, sem az ifjúsági szakembereknek, úgyhogy az a cél, hogy ez egy másik 

pályázati kategóriaként megjelenjen az EU-s forrásoknál, illetve végezzünk ifjúsági szolgáltatás 

kutatást különböző szociológusokkal és szakemberekkel a nyár végén. Jó, hogy meglett a Szólj bele! 

kutatás eredménye, mert ezt fel tudjuk használni a közösségi térhálózat kapcsán, illetve 

kommunikálni is tudjuk. A harmadik nagy blokk a civil terület szabályozása, ott a NEA kapcsán 
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mentek be folyamatosan javaslatok, a kedvezményes jegyvásárlási ügy- oda leginkább operatív 

dolgokat írtam, amik valamilyen szinten ki vannak dolgozva. Időszerű lenne egy civilkutatás 

lebonyolítása a szektorban, itt a háttéranyagokat kellene rendszerezni, ezt a következő találkozóig 

összeszedem, és viszem a helyettes államtitkár úrhoz. Amit még felírtam, az a civil terület 

szabályozásához különböző fórumok offline vagy online szervezése.  Civil terület forrásbevonás a 

következő-itt egyrészt a Nemzeti Együttműködési Alapban való működés, az NTP-knél tettem 

javaslatot civilszervezeteket érintő kiírásokra, a Városi Civil Alap elindításnál a kommunikációs térre 

figyeljünk, a Norvég Civil Alapnál bent van egy pályázatunk, az EU 21-27-nél megy a folyamatok 

lebonyolítása. A Tempusnál is van egy egyeztetés, egy ideje terítéken van, hogy a Kuratórium és az 

értékelők közé jöjjön létre egy döntéselőkészítő testület, oda lesz lehetőségünk majd delegálni. 

Oktatás: ODP két évente van most. települési diák és ifjúsági önkormányzatok fejlesztése az Építsd 

fel! révén történik, digitális oktatással kapcsolatos javaslatok, megszólalás, az új NAT-tal 

kapcsolatban is sok javaslatot tettünk, a köznevelési kerekasztal működik, az ODP szakmai 

szervezésénél elkezdek egyezkedni az Attilával, hogy hogyan tudunk még hatékonyabban megjelenni 

a képzési tematikák kapcsán. A DMSP képzésnél az OH várja tőlünk a referencia e-learning 

anyagokat. Diákjogok kapcsán van a Solidarity projekt. Iskolapszichológusi rendszer fejlesztésével 

és a civilszervezetek szerepével és az iskolai közösségi szolgálatok fejlesztésével továbbra is kellene 

foglalkozni. Az IKSZ-szel is kell majd felmérést csinálni. Lakhatás-itt kidolgoztunk egy 

ajánláscsomagot, ez bement, azokból a pontokból hármat érzek reálisnak, amivel érdemes még 

foglalkozni, ez a lakhatási támogatás, a lakásmegtakarítási program, és a fiatalokat érintő pályázati 

kategóriák összekapcsolása és újracsomagolása. Az SZJA-s, és az illetékmentesség megvalósult más 

formában. Munkavállalásról volt szó, az ifjúsági garanciaprogramnál fogalmaztam meg javaslatokat, 

a gyakornoki programokkal, diákmunkával, pályaorientációval kapcsolatban sok javaslat készült sok 

szereplőtől és szervezettől, ezeket át kéne néznünk, hogy milyen pontok vannak, amikbe a NIT bele 

tud állni és képviselni. Fiatalok fizikai és mentális egészsége-itt az iskolai pszichológusi rendszer 

meg a különböző prevenciós programok, illetve egy mentális egészség és jólét kampány, amiről 

beszéltük, hogy akár kommunikációban is meg kellene jelentetni. Környezetvédelem és 

fenntarthatóság- fenntarthatósági projekt folytatása, szemléletformáló kampány. Képviselet- 

Tempussal való partnerségi megállapodás, másrészt a civil szolgáltató központ hálózattal-CSEÖH, 

NMI. A CSEÖH és CIC között egész jó az átfedés, gyakorlatilag Kelet-Magyarországot teljesen 

lefedjük már, itt a kapcsolatfelvételi folyamatok lezárása és véglegesítése van. 

 

5. Programok, projektek előrehaladása 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Szólj bele!: bement a beszámoló, 5 és fél millió forint az az összeg, amit saját zsebből finanszíroztunk 

meg, meglátjuk, mennyit kapunk vissza. Amint említettem, megvalósult a kutatás, az eredményeit 

majd elkezdjük kommunikálni. Jelenleg azt várjuk, hogy be tudjuk adni a következő pályázatot, addig 

a régiós nagyköveti rendszert sem frissítjük. Közéleti Mentorprogram? 



 

 

 
9 

 

Kovács Péter: 

 

Visszajelzésként a beszámolómnál megadtam minden fontos információt, a személyes programok 

kapcsán úgy készüljünk, hogy április 9-11 között megpróbálunk rendezvényt tartani, Zolival a 

március 15. utáni hét elejét tűztük ki végső döntési pontnak, meglátjuk, hogy milyen körülmények 

között tudjuk megvalósítani. Ami biztos, hogy március 17-re a meghívott előadónk visszajelzése 

alapján kiberbiztonság témájában webináriumot fogunk tudni tartani, a régiós csoportokban a munka 

zajlik, a programterv elő van készítve áprilisra, a tréningrészek is át vannak beszélve.  

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Közéletinél beszéltünk arról Petivel, hogy valószínű 15-e után is marad minden ugyanúgy, viszont én 

elkezdem az üzleti hétvége szervezését körüljárni. NKFIH-s projektek kapcsán március-áprilisban 

elkészülnek a felületek. Vitasorozat- ezzel az a helyzet, hogy nem volt rossz az elérésünk. 

 

Jósa Bálint: 

 

Megkaptam Dóritól ezt a drive-ot, de nem igazán értem. Minden csapat magának választott témát és 

arról írt? 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Igen, voltak meghatározott témák, és abból lehetett választani. 46 csapatból 39 küldött be érvelést, az 

a feladat, hogy ezt átnézzük, illetve az egészet kicsit át kell gondolni, mert a földrajzi lefedettség nem 

fog működni, így kicsit át kell koncepcionálni, hogy hogyan szervezzük meg a középdöntőket. 

Kiírtuk, hogy meghosszabbítjuk, de nem jött be új jelentkezés, valószínűleg megvárjuk a hétvégét, 

utána kitaláljuk, hogy hogyan tudjuk megvalósítani. Hétfőn elkezdjük átnézni az anyagokat, utána 

kitaláljuk, hány középdöntőt szervezzünk. 

 

Jósa Bálint: 

 

A hivatalos disputa-hálózattal nem próbáltátok felvenni a kapcsolatot? Mert szívesen elküldöm az 

elérhetőségét. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

KA3 kapcsán beadtuk a támogatási okirathoz szükséges dokumentumokat, valószínűleg a következő 

hónapban megérkezik a támogatási összeg, nyitó konferenciával kellene majd kezdenünk, de jelenleg 

a levegőben lóg. Franciska, a GYIA pályázattal sikerült haladni? 
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Nagy Franciska: 

 

Igen, 95%-os készültségben van, az alapító dokumentumot fogom majd feltölteni, a létezést igazoló 

megvan, illetve még a költségvetést kérném Zolitól vagy Renitől, a lényeg, hogy maximum 2 millió 

forintot lehet igényelni, ebben kérném a segítségeteket, hogy egy reális költségvetést állítsunk össze.  

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Ha kész vagy, kérlek írj üzenetet, akkor belépek és megcsinálom a költségvetést, és akkor rányomok 

a beadásra. 

 

Nagy Franciska: 

 

A véglegesítést és ellenőrzést megcsinálom én. A költségvetéshez-ugyanúgy kell kezelni, mint tavaly. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Mi a helyzet a KA1-el? 

 

Nagy Franciska: 

 

A fele kész van, Dóri megcsinálta, én meg elkezdtem az ifjúsági munka részét, jövő hétre meglesz. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

A beszámoló körnél még nem voltál itt, van-e bármi, amit elmondanál? 

 

Nagy Franciska: 

 

A GYIA pályázatot tudom megemlíteni, visszük tovább a Légy tudatos! fenntarthatósági projektet, 

illetve múlt héten volt egy megbeszélésem Zolival, amin megbeszéltük az őszi BIC-projekthez 

szükséges pályázat beadását, a jövő héten lesz munkacsoport megbeszélésünk, most egy protokoll és 

rendezvényszervezés tréning megvalósításán dolgozunk az egyik hétvégére. 

 

Jósa Bálint: 

 

Az én KA2-mről csak annyit, hogy beszéltem a volt partnerekkel, a németek és olaszok benne vannak, 

de kell még legalább 2 partner, március 15-re megírható a dolog. 
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Hegedüs Zoltán: 

 

Talk with NIT!-tel mi a helyzet? 

 

Turucz Renáta: 

 

A harmadik és negyedik videót megpróbáljuk március 16-án felvenni.  

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Elküldtem még nektek a mozgó dátumokat, a március 20. az stabil, online. A második közéleti 

hétvége: április 16-18-ra van foglalásunk, itt adott esetben játszhat az üzleti hétvége. Tavaszi 

közösségképző április 23-25. Szombathelyen. KA3 nyitókonferencia lenne május 7-9. Tavaszi 

küldöttgyűlés május 14-16. Második közéleti hétvége: május 28-30-ra lesz foglalásunk Gárdonyba, 

nem nagyon van mozgásterünk. A vitasorozat döntőjének június 5-6-ot írtam be, egy Országos 

Ifjúsági Fórumot június 11-re, Szabadegyetem július 1-4. A Szabadegyetemre végre sikerült 1 

helyszínajánlatot szereznünk, ezt majd személyesen valaki meg fogja tekinteni. A közéletit július 9-

10-én zárnánk a BEIK-ben. Szeptember 1-3.:  Ifjúsági Munkakonferencia, október 1-3-án nyitnánk a 

következő közéletit, október 8-10.: őszi közösségképző Debrecenben, november 5-7: Szólj bele! 

félidős konferencia, december 3-4.:  küldöttgyűlés. Ezeket folyamatosan újra fogjuk tervezni, hogyha 

szükség van rá. 

 

6. Munkacsoportok működésének áttekintése, 7. Új tagszervezetek bevonása, 8. 

Szolgáltatási rendszerrel kapcsolatos további lépési pontok 

 

A szolgáltatási rendszert még nem tudtam racionalizáltan végiggondolni, ezt valószínűleg a 

következő alkalomra át fogjuk tolni. Azt kéne kitalálni, hogy melyiket hogyan lehet működtetni, és 

amire úgy látjuk, hogy nincs igény, azzal nem foglalkozni. Új tagszervezetek bevonása: Joel 

menedzseli Jász-Nagykun-Szolnokot, úgy néz ki, hogy az ottani CIC belép, illetve két szervezetet 

ajánlottak, azt ígérték a szolnokiak, hogy héten beküldik a tagjelentkezéshez szükséges 

dokumentumot, a másik szervezettel pedig beszélünk valamikor. Peti: Somogy, Baranya, Tolna. 

 

Kovács Péter: 

 

Adtam visszajelzést, hogy márciusban fogok találkozni a somogyi kollégákkal, az új kaposvári 

delegálttal, illetve a nagybajomiakkal. Pécsen van egy ígéretem, ezt március 15-ig szeretném 

realizálni, emellett kaptam 3 egyesületet, ezeknek a héten fogok írni egy felkereső levelet és szeretnék 

velük találkozni. 
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Hegedüs Zoltán: 

 

Bálint, akkor Bács-Kiskun megyében kértem a segítségedet, a héten próbáld menedzselni. Borsod-

megyében én összegyűjtöttem pár szervezetet, ott akár mehetünk együtt is. Nógrádot intézem. 

 

Nagy Franciska: 

 

Győr-Moson-Sopron megyéhez szólnék hozzá, múlt héten beszéltem Boncsorovszki Petivel, és ő 

ígéretet tett arra, hogy szerez nekünk megyei tagszervezet, Sárával is konzultáltam a közgyűlésen, ő 

annyira nem volt pozitív, mint Peti, ő úgy látta, hogy Győrben annyira nem lehet bevonni további 

tagszervezeteket. Amit még kihagytam a beszámolómból, hogy a nemzetközi kapcsolatok 

munkacsoportunk egy újabb taggal bővült Boncsorovszki Peti személyében. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Pest megyéből van ígéretem egy szervezetre, de lehet, hogy kettő lesz, Komáromot majd Turi 

Ádámmal menedzseljük, Vas megyébe elvileg 17-én fogok menni, akkorra szervez Simon Ádám egy 

találkozót a potenciális szervezetekkel, illetve aznap még Veszprémben is találkozom egy-két 

tagjelölttel Veszprém megyéből. Somogy, Baranya: Peti. Borsodban fel van írva 5 potenciális 

szervezet, őket akkor valamikor március végén felkeressük, illetve Hajú-Biharból van egy ígéretem 

1-2 jelöltre. Továbbra is áll az, amit mondtam, ezt április elejéig le kell pörgetni, jó lenne, ha megint 

három szemjegyű lenne a tagszervezeteink száma. Munkacsoportok, Peti? 

 

Kovács Péter: 

 

Zolival beszélgettünk arról, hogy ezt hogyan kellene ezt egy kicsit újragondolni, és arra jutottunk 

hogy valamiféle módszertani munkacsoportban kellene gondolkodni, a módszertani munkacsoport 

olyan szakembereket gyűjtene össze a környezetünkből, akik tudják támogatni a folyóirat 

módszertani fókuszát, szakmai elérésének hatáskörét, tudják támogatni akár az Ifjúsági 

Munkakonferenciát, az ifjúsági munka módszertanával, a formális vagy nem formális képzéssel 

kapcsolatban tudnának észrevételeket adni nekünk. 

 

Djogni Joel Ségnon: 

 

Március 16-ra szeretném, ha összeállna az a terv, ami mentén fogunk haladni, nekünk 3 prioritásunk 

van, azon belül 5-6 kisebb projekt, mindegyik kapcsán elindultak folyamatok, az ESC kapcsán 13-án 

fogunk tartani projektnapot, ahol végigvesszük, amiket leírtunk, és ha kell, újrakonstruáljuk, úgyhogy 

március 16-ra elkészül egy terv, amit azon a héten meg tudunk vitatni, hogy mi az, ami a 

költségvetésbe belefér, illetve  különböző folyamatok fognak elindulni, megkereső levelek, amik 

projektekhez kötődnek, illetve az Önkéntes Központ Alapítvánnyal is tervezek egy megbeszélést az 
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ÖME kapcsán, a 120:50, Jósa Bálint, nekik is van hozzájuk kapcsolatod, nem? De Gézát kértem, 

hogy kössön össze minket, velük jövőhéten szeretnék egyeztetni. A képviseleti ügyek mentén 

küldtem a vezetőségire, amit Jósa Bálint összeszedett civil kormányközi munkacsoportokat, nyilván 

örülnék, ha a munkacsoport tagomból tudnék delegálni, de majd, ha megnéztétek, jó lenne azokat a 

folyamatokat elindítani, hogy ezekhez a kerekasztalokhoz a NIT érdemben tudjon csatlakozni. Bízom 

benne, hogy lesznek új tagok, ha kimegy a toborzás, Jósa Bálinttal megbeszéltem, hogy őt kedden 

keresem és egyeztetünk az érzékenyítő napos dolgokról. 

 

Nagy Franciska: 

 

Amit még március végére kitűztünk, az a külföldi kisokos összeállítása, illetve a munkacsoport 

nagyon szeretné, ha lenne Jósa Bálinttal egy délutáni alkalom, amikor a nemzetközi teret közelebb 

hozza ifjúsági szempontból. A tagságon belül elindult egy kezdeményezés, hogy egy protokoll 

rendezvényszervezős szombat délelőttöt tartsunk, Renivel is egyeztetek, de a munkacsoport tagok is 

ismernek ilyen trénereket és ismerősöket. Lement az Európa tanácsos hullám, ez a programtervezés 

rész, ennek várjuk a továbbfolyományát, jövő héten tartunk egy munkacsoport ülést mindezekről. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Adtok be ESC-pályázatot? 

 

Nagy Franciska: 

 

Mindenképpen megpróbálnánk. Illetve, az Igazságügyi Minisztériumban ráállítottak a fiatalok 

témájára, és egy ifjúságügyi stratégia megalkotására, és Bólya Boglárka jelezte, hogy a NIT-tel 

szorosabban együtt szeretne működni. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Miben tudunk segíteni, mit látsz ezzel kapcsolatban? 

 

Nagy Franciska: 

 

Azt látom, hogy nagy volt a motiváció az elején, most kissé stagnálnak a folyamatok, megjelöltem 

több potenciális partnerszervezetet, köztük a NIT-et, a HÖOK-ot, a DOSZ-t, néhány 

szakkollégiumot, megnézem, milyen visszhangja lesz ennek a tervezetnek, szerintem jövőhét, jövő 

hét utáni héten fognak vele foglalkozni. Ha valami konkrétum lesz, visszajelzek. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 



 

 

 
14 

Papíron a KA3-al szakmai műhelyeket kell alakítani, be lesznek osztva a műhelyfelelősök, 

elszámolási szempontból kiírunk egy műhelyfelhívást. Műhelyenként 5 alkalmat vállaltunk, amiből 

1-1 a nyitó-és zárókonferencia, 2 online fog megvalósulni, 1 pedig offline. 

 

9. Egyebek  

 

Hegedüs Zoltán: 

Van-e valakinek egyebe? 

 

Djogni Joel Ségnon: 

 

Az ODT is megfogalmazott különböző pontokat, az egyik volt az 50 órás közösségi szolgálat 

eltörlése, ez több fiatal számára visszatérő probléma, ezzel a NIT tud valamit kezdeni? 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Ezzel foglalkoztunk, megnézzük mit lehet vele kezdeni. Beszéljük meg a következő elnökségi ülés 

időpontját. Találkozzunk március 18-án, 5 órakor a kizárások miatt, az áprilisi elnökségit pedig rakjuk 

7-re, 4 órától. Köszönöm szépen a részvételt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hegedüs Zoltán       Kovács Dóra 

levezető elnök        jegyzőkönyvvezető 
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Kovács Péter                      Szabó Bálint 
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