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Ségnon 

Felügyelő bizottság: Hegedűs Imre,  

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: 5 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadja, hogy Kovács Dóra készítse a jegyzőkönyvet. 

 

Hegedüs Zoltán felkéri Kovács Pétert és Turi Ádámot a jegyzőkönyv hitelesítésére.  

 

Kovács Péter 

Szavazás: 

Igen: 5 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

Turi Ádám 

Szavazás: 

Igen: 5 fő 

Nem 0 fő 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tartózkodik: 0 fő 

 

Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadja Kovács Pétert és Turi Ádámot jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

Napirend elfogadása: 

1. Elnöki, elnökségi beszámolók 

2. FEB tájékoztató 

3. Küldöttgyűlés napirendi pontjainak egyeztetése 

4. Operatív és szakmai döntési pontok megvitatása, aktualitások kapcsán 

5. Egyebek 

 

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

Szavazás: 

Igen: 5 fő 

Nem: 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

 

1. Elnöki, elnökségi beszámolók 

 

Hegedüs Zoltán 

 

Legutóbb április 27-én találkoztunk, másnap 28-án részt vettem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

online konferenciáján, ami az ET elnökséghez kapcsolódott. Egy előadás megtartására kaptam 

felkérést, ami kifejezetten az Európa Tanácsnak az ifjúsági területen végzett munkájára, és fiatalok 

bevonására fókuszált. Április 30-án részt vettem a Heves megyei közgyűlésen illetve egyeztettem, dr. 

Pintér Mihály jogászunkkal, valamint aznap került sor egy Tagszervezeti Fórumra a Civil törvény 

kapcsán. Május 3-án egyeztettem az Innopod-al arró, hogy beindítjuk pilot fázisban a 

szervezetfejlesztő szolgáltatást. Május 5-én volt egy egyeztetésem Molnár Bálinttal aktualitások, ET 

elnökségi programok illetve a szeptemberi közös Ifjúsági Munka konferencia kapcsán. Aznap részt 

vettem még a Bács-Kiskun megyei közgyűlésen. Május 6-án részt vettem hosszú idő után első 

személyes rendezvényünkön a vitasorozatunk nyíregyházi középdöntőjén, illetve aznap ott voltam 

még a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésen is. Május 7-én pénteken találkoztam Mohay 

Gergely Főosztályvezető úrral, a Szólj Bele projekt kapcsán. Május 11-én volt két egyeztetésem 

egyrészt az YZ szerkesztő bizottságának tagjaival, másrészt Joellel közösen egyeztettünk az 

Önkéntesség Éve kapcsán a főszervezőkkel. Másnap 12-én szerdán találkoztam Murai László HÖOK 

elnök úrral, akivel tagszervezeti és a felsőoktatást értinő aktualitásokról beszélgettünk. Aznap került 

sor a vitasorozatunk egri középdöntőjére. 14-én pénteken elkezdődött a NIT első nagy offline  



 

 

 

 

 

 

 

rendezvénye a Közösségképző Szombathelyen. Május 18-án részt vettem a vitasorozat budapesti 

középdöntőjén. Május 19-én szerdán egyeztettünk Nemes László FEB elnök úrral a Küldöttgyűlés 

előkészítéséről, valamint aznap Turi Ádámmal részt vettünk Tatán a Pro és Kontra vitasorozatunk 

következő állomásán. Tegnap, azaz május 20-án sor került az Ifjúsági Párbeszéd munkacsoport online 

ülésére. A mai nap reggel pedig gyakorlatilag véglegesítettük a folyóirat első számát. Részemről 

ennyi lett volna menjünk is tovább alelnök úr felé, Peti? 

 

Kovács Péter: 

 

Kiemelném, hogy április 29-én egyeztettem az Innopod Akadémia munkatársaival, ahol végig vettük 

azt, hogy a következő két alkalommal a Közéleti Mentorprogram képzési hétvégéken a megszokott 

tréner párosunk helyett új két munkatárs fog tréninget tartani a résztvevőknek. Május 4-én volt 

szerencsém részt venni a Baranya megyei közgyűlésünkön, mely kapcsán talán annyit emelnék ki, 

hogy ha jól tudom az egész toborzási folyamat után plusz két tagjelentkezés beérkezett. Május 10-én 

voltam Székesfehérváron a Fejér megyei közgyűlésen, ahol a helyi tagszervezeteinkkel is egyeztetni 

tudtam. Május 12-én szerdán volt szerencsém részt venni a Békés megyei közgyűlésen Gyulán. Május 

13-án Szombathelyen Turi Ádám kollégámmal közösen tartottunk egy Építsd fel képzést, majd pedig 

a NIT Pro és Kontra középdöntőjét szerveztük meg. Utána pedig a Közösségképzőn vettem részt.  

  

Turi Ádám: 

 

Hatalmas bejelentéssel kezdeném, május 8-án egy év után megtartotta első személyes ülését a DÖK 

munkacsoport. Voltak egyeztetéseim a veszprémi városi diákönkormányzattal. Május 5-én részt 

vettem a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlésen is. Ezeken túl Renivel többször is egyeztettünk 

a Szabadegyetemről, illetve annak a koncepciójáról. Köszönöm szépen. 

 

Nagy Franciska: 

 

Április 27-én a Közösségképző kapcsán felvettem a kapcsolatot Mudra Viktóriával. A következő 

nagyobb esemény, ami lényegében a májusi hónapot és a következő hónapokat is meghatározza a 

Youth Forum-on belüli teljes jogú taggá válás, amely újabb mérföldkövéhez érkezett. Május elején 

kitöltöttünk egy a folyamattal összefüggő kérdőívet és felmérést – összesen 15 oldalban – ami május 

4-én beadásra került. Ennek keretei között rákérdeztek a NIT különböző projektjeire, programjaira, 

kapcsolataira, pénzügyi hátterére, működési mechanizmusára, olyan kiemelt témákra, amikkel 

foglalkozunk. Erre válaszul a héten megkeresést kaptunk a Youth Forumtól, hogy úgy néz ki online 

is meg tudják valósítani a monitoringot, amelynek kapcsán hamarosan sor kerül az első online 

találkozóra. Ezek mellett a tegnapi napon részt vettem online formában az Ifjúsági Párbeszéd 

munkacsoport ülésén. Köszönöm. 

 

2. FEB tájékoztató 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hegedűs Imre: 

 

Előkészítettük a holnapi Küldöttgyűlésre a dokumentumokat, másrészt több megyei Közgyűlésen is 

részt vettünk, mindent rendben találtunk. Részünkről ennyi, köszönöm. 

  

3. Küldöttgyűlés napirendi pontjainak egyeztetése 

 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

A holnapi Küldöttgyűlést illetően, 22 mandátummal biztosan jelen leszünk. 10 órakor kezdünk, 11 

darab napirendi pontunk van a holnapi napra. Elnökségből 6-an leszünk jelen, mielőtt elkezdjük Rácz 

Zsófia fogja köszönteni a résztvevőket, majd utána Bodrogi Richárd mond pár mondatot a Tempus 

Közalapítvánnyal való együttműködési megállapodásunkról. Ezt követően: 

 

1. Elnökségi beszámolók,  

2. Feb tájékoztató,  

3. Alapszabály módosítás  

4. Tagfelvételi szabályzat módosítása,  

5. 2020. évi számviteli beszámoló elfogadása,  

6. Tájékoztató 2021. évi pénzügyekről 

7. Képviseleti témák és aktualitások 

8. Beszámoló a NIT projektjeinek előrehaladásáról 

9. Innovációs portálok bemutatása 

10. Döntés beérkezett tagfelvételi kérelmekről 

11. Egyebek 

 

A beszámolók fent vannak mindenki esetében, köszönöm, aki tartotta a határidőt, aki nem ahhoz nem 

fűznék semmit hozzá. A FEB elmondja a tájékoztatóját, Imi gondolom te fogod megtenni. ASZ 

módosítást nem vettük le napirendről, de nem lesz módosítás ez azért lett volna, ha visszadobja az 

online KGY-n hozott módosítást a törvényszék akkor most került volna sor rá. A Tagfelvételi fent 

van, a 2020-as számviteli beszámolót elkészítette a könyvelőiroda, így arról is tudnak szavazni a 

résztvevők. A 2021-es tájékoztató pontjában adok egy visszajelzést arról, hogyan áll az idei 

költségvetésünk. A képviseleti témák napirendi pontban egyrészt aktualitásokról fogok visszajelezni, 

másrészt pedig kinyitjuk a lehetőséget, hogy a résztvevők is behozzanak témákat, amikkel szerintük 

foglalkoznia kell a NIT-nek. A projektek napirendi pontban, alelnök urak fognak beszámolni a Lépj 

fel 2.0 illetve a Közéleti Mentorprogram terveiről és alakulásáról, valamint én tartok egy rövid 

prezentációt a Szólj Bele! kapcsán. Ezt követően Bálint mutatja be az innovációs portálokat, majd 

döntünk a beérkezett tagokról – bízom benne, hogy mindegyikük belép online, vagy küld 

videóanyagot. Az egyebekkel zárunk. 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Operatív és szakmai döntési pontok megvitatása, aktualitások kapcsán 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Amit mindenképpen el szerettem volna mondani az a júniusra vonatkozó KA3 nyitókonferencia, 

jeleztem nektek, hogy június 19-20. szombat - vasárnap lenne. Kérlek itt igyekezzetek megoldani a 

részvételt, és készüljetek a szakmai műhelyeitekre. Főleg szakmai előadások lennének. Az időnk 

rövidsége miatt – hamarosan kezdődik a delegálti találkozó - talán most így röviden ennyi lenne. 

Mehetünk is tovább az egyebek napirendi pontunkra, Ádám? 

 

5. Egyebek 

 

Turi Ádám: 

 

Köszönöm a szót, a Szabadegyetemről szeretném, ha beszélnénk néhány gondolatot, és átfutnátok a 

programtervet. Ami fontos, hogy az a javaslatunk Renivel, hogy az idei évben kerüljön fókuszba a 

NIT, annak működésének és projektjeinek a megismerése. Kiszeretném hangsúlyozni - de majd 

átnézitek a programtervet - hogy minden reggel 10 órára került a kezdés. Másrészt a délutáni szekciók 

1 órával hosszabbak lettek, valamint az ebédszünetekhez is 1 órát még hozzáadtunk. A tavalyi 

programhoz képest kivettük a napközbeni csapatépítéseket, melyeket tavaly a kommunikációs 

munkacsoporttal hoztunk össze. A másik, hogy a panelbeszélgetések hosszát minden esetben 

leszűkítettük 60 percre. Egyébként, amit láthattok extra elemeket minden reggelre beépítettük a jógát.  

Ezek a változások vannak, illetve plusz programok. Mit gondoltok ezekről a változásokról? 

 

Kovács Péter: 

 

Kezdjünk akkor úgy gondolkodni a panelbeszélgetésekről és a workshopokról, hogy azok a 

projektjeinkhez kapcsolódjanak? 

 

Turucz Renáta: 

 

Igen, ez lenne az idei irány. Mindenki szépen bemutatná a saját projektjét és területét is a workshopok 

kezdetén, valamint magát a NIT-et is középpontba helyeznénk. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Szabadegyetem szerintem rendben lesz. Bálint átbeszéltük a KGY-t, ameddig nem voltál jelen, 

kérlek, mond, hogy mivel fogsz készülni holnapra. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Szabó Bálint: 

 

Legutóbbi elnökségi ülésünk óta részt vettem a NIT Tavaszi Közösségképzőjén, ahol megszervezésre 

került egy Társadalmi Innovációs szekció. A honlapokkal való módosításokat végre hajtották, most 

már feltölteni is lehet. Köszönöm szépen. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Megérkezett Joel is az utolsó percekre, így átadnám neki a szót. 

 

Djogni Joel Ségnon: 

 

Sziasztok! A vezetőségi beszámolómat igyekeztem aktualizálni. Amit talán kiemelnék az elmúlt 

időszakban az az ÖME kapcsán, volt egy egyeztetésünk Elnök úrral. Amivel még tevékenykedtem 

az elmúlt időszakban az főként a Társadalmi ügyek munkacsoporthoz köthető. Aktivitásoknál pedig 

annyi, hogy én is részt vettem a NIT Közösségképzőjén. Részemről ennyi lenne. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Köszönöm Joel! Van-e bárkinek egyebe? Amennyiben nincs, köszönöm a részvételt! 

 

 

 

 

 

 

  

Hegedüs Zoltán       Kovács Dóra 

levezető elnök        jegyzőkönyvvezető 

  

 

 

 

K.M.F. 

 

 

 

                                                                           

Kovács Péter                         Turi Ádám 

jegyzőkönyv-hitelesítő     jegyzőkönyv-hitelesítő 


