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A Küldöttgyűlés napirendi pontjai: 
 

1.      Elnökség beszámolója 

2.      Felügyelő Bizottság tájékoztatója 

3.      A Nemzeti Ifjúsági Tanács Alapszabályának módosítása 

4.      Szabályzatok módosítása 

5.      Tájékoztató a 2020. évi pénzügyekről 
6.      A Nemzeti Ifjúsági Tanács 2021. évi költségvetésének elfogadása 

7.      Megyei működés tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei 
8.      A Nemzeti Ifjúsági Tanács 2021. évi szakmai és képviseleti témáinak bemutatása 

9.      Nemzetközi ügyek 

10.   Döntés beérkezett tagfelvételi kérelmekről 
11.   Egyebek 

 
 
 

Hegedüs Zoltán: 
 

Köszönti a résztvevőket a Nemzeti Ifjúsági Tanács idei első Küldöttgyűlésén, amire nem az 
eredetileg tervezett időpontban és helyszínen került sor, ugyanis a NIT történetében először online 
formában zajlik le a Küldöttgyűlés. 
Felvezetés után kezdjünk is neki a Küldöttgyűlés technikai pontjainak, ugyanis mielőtt elkezdjük 
az ülést szeretném megkérdezni a Felügyelőbizottság elnökét, hogy szabályszerűen lett-e 
összehívva az ülés, illetve határozat képes-e? Illetve a Felügyelőbizottság megtartja a mandátum 
ellenőrzést is. 
 



 

Nemes László: 
 

Az ülés szabályszerűen lett összehívva 22 mandátummal pedig határozatképes. Kérem a megyei 
delegáltakat a mandátum ellenőrzésnél a megyéjük nevét írják be a saját nevük helyett, mint 
például Csongrád-Csanád megye, Vas megye. Az Országos szervezeteknél pedig  a szervezet 
nevét. Valamint kérem hogy személyigazolványokat készítsétek elő ugyanis úgy fogjuk ellenőrizni 
a mandátumokat. Bárkinek esetleg felmerül valami kérdés? Amennyiben nem kezdődjön a 
mandátum ellenőrzés és köszönöm a figyelmet.  
 

Nagy Sára: 
Sziasztok! Én most hazajöttem vidékre és nem azzal az email címmel léptem be, ami meg van adva, 
hanem a sajátomról ezt szeretném ha javítanánk. 
 

Nemes László: 
Rendben, kérlek küldd el az email címed a Titkárságnak hogy javítani tudjon a levelezőlistán. 
 

Kósa András Csaba: 
Én nem tudom hogy nekem milyen email cím lett megadva. 
 

Nemes László: 
Ha végeztünk tartani fogunk egy próbaszavazást. 
 

Hegedüs Zoltán: 
 

Még  mandátumok érkezése biztosan várható az ülés során. Van, még 2 technikai lépésünk mielőtt 
elkezdjük az ülést. Választanunk kell egy levezető elnököt a szokásoknak megfelelően ez mindig a 
Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke. Szeretném felterjeszteni saját magamat levezető elnöknek, 
kérem, aki ezzel egyet tud érteni kérem szavazzon. 
 

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

A Küldöttgyűlés elfogadta Hegedüs Zoltánt levezető elnöknek. (19 igen, 0 tartózkodik, 0 nem) 
 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy egyhangú. 
 

Már csak a napirendet kell elfogadnunk. 
 

Hegedüs Zoltán: 
 

Előzetesen megkaphattátok a Küldöttgyűlés napirendi pontjait, 11 napirendi pontunk van. Az 
elnökség beszámolója, Felügyelő Bizottság tájékoztatója, NIT Alapszabályának módosítása, 
Szabályzatok módosítása, Tájékoztató a 2020. évi pénzügyekről, Nemzeti Ifjúsági Tanács 2021. évi 
Költségvetésének elfogadása, Megyei működés tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei, NIT 2021. 
évi szakmai és képviseleti témáinak bemutatása, Nemzetközi ügyek, Döntés beérkezett 
tagfelvételi kérelmekről, és Egyebek. Kiegészíteném azzal még hogy a  mai Küldöttgyűlés azért 
lesz más mert nem kell jegyzőkönyv hitelesítőket választanunk, magáról az ülésről hangfelvétel 



 

készül. Előzetesen nem érkezett be semmilyen kiegészítésre javaslat. Most van-e bárkinek? 
Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom.  
 

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

 

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

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy egyhangú. 
 
 
 
 

1. Elnökségi beszámolók 
 

Hegedüs Zoltán: 
 

Első napirendi pontunk az elnökség beszámolója. Minden elnökségi tag határidőre feltöltötte a 
beszámolóját. A 2020-as esztendő második fele sajnos az év első részéhez hasonló hektikussággal, 
a vírushelyzet miatti nehézségekkel és tervezhetetlenséggel zajlott le. Ennek ellenére a legutóbbi 
Küldöttgyűlésen meghatározott célok mentén dolgoztunk azon, hogy az operatív működés 
továbbra is zavartalan legyen, valamint fejlesszük – bővítsük azt. Alapvetően én öt ponttal 
készültem amivel kiegészítem a beszámolómat, lezárult a Szólj bele ciklusa, jelenleg az elszámolás 
beküldése zajlik, február 28. a határidő. Következő pályázatról nincs hír, ugye ezt ti is 
tapasztalhattátok hogy a februári időszakban nem jelentek meg Erasmus+-os pályázatok, aminek 
egyetlen oka van a 2021-2027-es időszak EU-s költségvetésének elfogadása kicsit későbbre 
tolódott ahogy azt eredetileg tervezték. Ennek értelmében csúszik minden egyes projekt és EU-s 
pályázati kiírás. Ezért sem a hazai Erasmus+-os sem más pályázatok nem jelentek még meg. 
Lezajlottak a megyei ülések, gratulálok a megválasztott delegáltaknak és jó munkát kívánok az idei 
évre. Harmadik amivel találkozhattok megjelent egy újonnan induló projektünk, amely vitasorozat 
“Pro és Kontra” néven fut középiskolásoknak, az előválogatót a februári időszakra ütemeztük be, 
szövegesen illetve videókkal tudnak majd nevezni. Negyedik pont a Norvég Civil Alap lebonyolító 
szervezetéhez kapcsolható pályázat előkészítése melyről külön napirendi ponton fogok kitérni és 
beszámolni nektek.  Előkészítettük, és január elsejével elindítjuk a NIT Gyakornoki programját, 
Ifjúságszakmai gyakornok (szakterületi és szakmai anyagok előkészítése, felkészítők összeállítása, 
kutatások támogatása) Rendezvényszervező és adminisztrációs gyakornok (rendezvények 
szervezéséhez és programok megvalósításához kapcsolódó feladatok ellátása, valamint az 
adminisztrációs folyamatok támogatása) Kommunikációs gyakornok (a szervezet online és offline 
kommunikációjának támogatása) kiválasztásával, három tehetséges fiatallal kezdtünk neki a 
megvalósításnak. A résztvevő fiatalok a program során releváns szakmai tapasztalatokat 
szerezhetnek egy országos ernyőszervezet mindennapi működése során, munkájukról folyamatos 
visszajelzést és értékelést kapnak, valamint ösztöndíjban részesülnek. Továbbá az Elnökség tagjai 
a szakmai és operatív munka mellett új tagszervezetek bevonásán is folyamatosan dolgoznak, 
aminek eredményeként újabb tagjelentkezési kérelmek kerülnek a soron következő ülésen a 
küldöttek elé. Ezek és egy újabb belső felmérés alapján még a szolgáltatási rendszer 



 

finomhangolása várható 2021 első felében. Kérem a tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm 
elfogadására! 
Ha van kérdése bárkinek nyugodtan kérdezzen. Amennyiben nincs Joel tiéd a szó. 
 

Djogni Joel Ségnon: 
 

Sziasztok. Sok szeretettel köszöntelek benneteket! Nagyon örülök, hogy sor kerülhetett a Nemzeti 
Ifjúsági Tanács idei első online Küldöttgyűlésére. Időben sikerült feltöltenem a beszámolómat a 
2020. július 1-től 2020. december 31-ig tartó időszakról. Arról mondanék pár szót hogy hogyan telt 
a januári februári időszakom. Az első a Társadalmi munkacsoporttal való előrehaladás. 
Munkacsoport szinten különböző éves tervek készültek. Szeretnénk ha új embereknek is lenne 
kedve csatlakozni. Másik fontos teendőm új tagszervezetek bevonása több megkeresést is 
indítottam ez ügyben bízom benne hogy a legtöbb pozitív kimenetelű lesz. Ugyanakkor szinte napi 
szinten részt vettem a NIT operatív, szakmai és stratégiai ügyeinek a „menedzselésében”. Az 
offline rendezvényeink vonatkozásában részt vettem a NIT Közéleti Mentorprogram második 
közéleti hétvégéjén, a NIT Szabadegyetemen, NIT Őszi Közösségképzőn, valamint a „Légy 
fenntartható” - NIT fenntarthatósági projekt nyitórendezvényén. Proaktívabban a NIT 
Szabadegyetem, és a NIT Őszi Közösségképző eseményeibe kapcsolódtam be. A NIT Őszi 
Közösségképzőn „házigazda” szerepet is betöltöttem. A rendezvényt harmadik alkalommal 
rendeztük meg október 16-18. között Nyíregyházán. Az elsődleges célunk volt, hogy egy jó 
dinamikával rendelkező csapatot építve olyan tudást adjunk át a résztvevők számára, ami a 
mindennapi fejlődésüket szolgálja, amely nem csak a civil szektorról, de saját magukról is új 
reflexiókat szül, illetve, amely tudást magabiztosan tudják majd alkalmazni a munkájuk során. 
Fontos kiemelnem hogy a “Lépj Fel”  kiadvány jelenleg még magyar nyelven érhető el, de már 
folyamatban van az angol nyelvű fordítása is. Mindezzel összhangban a Lépj fel! projekt zárására, 
a pályázati beszámolónk véglegesítésére 2020. októberében került sor.  Örömmel értesültem róla 
hogy a  munkacsoport az Európai Szolidaritási Testület 2020. október 1-jei pályázati határidőre 
benyújtott ESC31-es pályázata pozitív elbírálásban részesült. Mindezek mellett aktívabban a NIT 
Szolgáltatói portfóliójának a kialakításában, valamint a Megyei delegálti rendszer és a különböző 
munkacsoportok működésének fejlesztésében működtem közre. A NIT Szolgáltatói portfólióján 
belül a Szakmai inkubálás, és a Szakértői - módszertani szolgáltatás kialakítását készítettem elő. A 
Szakmai inkubálás keretei között az informális ifjúsági közösségek, csoportok 
projektötletét/kezdeményezését és/vagy működését segítenénk elő. Célunk mindezzel az 
informális közösségek projektötleteinek/kezdeményezéseinek megvalósítása, formális 
szervezetté válásnak segítése, valamint potenciálisan létrejövő új szervezetek bevonása. 
Informális közösségként egy újonnan létrejövő projektötlet/kezdeményezés vagy induló szervezet 
számos nehézséggel néz szembe. A fiatalok, és közösségeik, valamint az általuk létrehozott 
informális ifjúsági szervezetek szakmai inkubálása (projektötletek megvalósulása/szervezetté 
válás támogatása) nemcsak szervezeti, de társadalmi igény is.  Az eseménynaptár, valamint a 
szöveges beszámolóm alapján ezúton szeretném kérni a Tisztelt Küldöttgyűléstől, a megyei 
közgyűlések által megválasztott küldöttektől (delegáltaktól), valamint országos szervezetek 
meghatalmazott képviselőitől egyrészt a beszámolóm elfogadását, másrészt a további bizalmat, 
támogatást, és legfőképp türelmet az előttem álló munkák, tevékenységek folytatásához, a 
vállalásaim teljesítéséhez. 
 



 

Hegedüs Zoltán: 
 

Esetleg van-e kérdés Joelhez? Amennyiben nincs Peti kérlek vedd  át a szót. 
 

Kovács Péter: 
 

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, olvashattátok az én beszámolómat is. Az alelnöki 
mandátumom alatt igyekszek továbbra is intenzíven jelen lenni a helyi, regionális szintű 
eseményeinken vagy a megyei közgyűlésekről. Megterveztem a gyakornoki programunkat 
melyhez a Nemzeti Ifjúsági Tanács részmunkaidős szakmai gyakornoki programra 18. életévét 
betöltött aktív tanuló jogviszonnyal (elsősorban felsőoktatási intézményben folytatott 
tanulmányok) rendelkező, korábban a meghatázott területeken munkatapasztalatokat még nem 
szerzők jelentkezését vártuk. A gyakornokok hat hónapos időtartamú, részmunkaidős gyakornoki 
(heti 10 óra) jogviszonyuk során a tanulmányaiknak megfelelő szakterületek munkájába 
csatlakozhatnak be. A heti 10 órás munkavégzés hétvégén, a NIT rendezvényein tömbösített 
formában is beszámíthatóak. A program elsődleges célja az elméleti tudás gyakorlati 
tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása az ifjúsági civil szektor keretein 
belül. A program során a résztvevők egy olyan folyamat részei lesznek, amelynek során a 
„pályakezdő” megismeri a NIT belső értékeit, szervezeti kultúráját, meghatározott módszertan 
alapján támogatást kap, hogy megtalálja helyét a munkaszervezetben, mintát kap a feladatok 
hatékony elvégzéséhez. A konkrét feladatok szakterületenként eltérőek.  A jelentkező a program 
során megismeri a hazai ifjúsági szakma és civil szektor releváns szereplőit. A felhívásunkra több 
mint húsz fő jelentkezett, akiket a szervezeti mentorok (elnök, kommunikációs vezető, 
titkárságvezető) segítségével hallgattunk meg és választottunk ki. A második féléves szervezeti 
tevékenységem meghatározó részét is a Közéleti Mentorprogram szakmai szervezése és operatív 
lebonyolítása adta. A projektet a Nemzeti Tehetség Program támogatásával tudjuk megvalósítani. 
A projekt szakmai vezetőjeként úgy vélem, ez az első félév alkalmas volt arra, hogy a 2020. 
szeptemberétől teljes formájában megvalósuló program alapjait letegyük és kipróbáljuk azt, 
milyen aktivitásokra fogékony a célcsoportunk. A második képzési hétvégén (2020. július 3-5., 
Gárdony) a társadalmi és közéleti kérdések kerültek fókuszba: panel- és kiscsoportos 
beszélgetések keretében az európai és magyarországi politikai trendekre és folyamatokra 
fókuszáltunk. Így többek között foglalkoztunk a fiatalok közéleti és politikai aktivitásának 
kérdésével, valamint a globális klímaváltozással és az aktuális társadalmi és gazdasági 
kulcskérdésekkel. A harmadik, záró alkalmon (2020. szeptember 11-12., Budapest) áttekintettük a 
régiós szinten megvalósult mintaprojektek eredményeit. A szakemberek és mentoraik 
támogatásával a fiatalok elkészítették a következő egy éves aktivitásuk ütemezését. Célunk az, 
hogy a programot elhagyó mentoráltak a közéleti szerepvállalásukra vonatkozó tervekkel 
rendelkezzenek és azt vezetett formában tisztázzák le önmaguk számára a program végére. Az új 
évad 2020. szeptember közepén indult. Új mentorcsapattal vágtunk neki az új feladatnak. Az új 
csapattal 2020. október 2-4. között kezdtük meg a munkát Gárdonyban. A projekt bemutatása 
mellet a résztvevők megismerkedhettek egymással is. Majd az országos képzéseket október 
közepétől az online térben kezdtük el megvalósítani. Ennek ellenére úgy gondolom jól vettük a 
csapattal az akadályokat. Köszönöm a figyelmet.  Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm 
elfogadására! 
 



 

Hegedüs Zoltán: 
 

Bárkinek van-e kérdése Petihez? Ha nincs Évi tied a szó. 
 

Czagány Éva: 
 

Köszöntöm a tisztelt Küldöttgyűlést! Kezdeném egy őszi rendezvényünkkel a NIT 
Közösségképzővel melynek (2020. október 16-18., Nyíregyháza) célja a résztvevők tudásának 
bővítése, a szektor és a szervezetek működésének fejlesztése, olyan  területeken, mint az ifjúsági 
munka, szervezet- és projektmenedzsment, közösség- és hálózatépítés, a helyi és 
országos  szinten működő ifjúsági-civil szervezetek működése. A résztvevők között 
tagszervezeteink vezetői, delegáltjai, szakemberei  voltak jelen. A Közösségképző olyan 
programelemekből épült fel, amelyek elősegítették a fenti célok megvalósulását. A teljesség 
igénye  nélkül a résztvevőknek lehetősége volt fundraising technikák elsajátítására, hasznos 
tanácsokat, információkat kaphattak egy  informális szervezet formális szintre emeléséhez, 
interaktív beszélgetés keretein belül vitathatták meg, hogy milyen is lesz az  ifjúsági szektor 
működés 2030-ban, valamint jó gyakorlatok megismerésén keresztül gyűjthettek hasznos tippeket 
egy jól  működő civil szervezet mindennapi működtetéséhez. A visszajelzések alapján a rendezvény 
elérte kitűzött céljait, a jelen lévő fiatalok hasznos elméleti és gyakorlati tudással  gyarapodtak, 
amelyeket későbbi munkájuk során is alkalmazhatnak. 
A NIT Pro és kontra - Érvekkel elő! vitasorozat: A programsorozat céljai között szerepel a fiatalok 
fejlesztése, a gondolatébresztő vita műfajának népszerűsítése, a fiatalok  közéleti aktivitásának 
ösztönzése, illetve a közös gondolkodásra való buzdítás. Terveink szerint a programsorozat 
országos  szinten kerül lebonyolításra, amely során az online elődöntőket követően régiós 
középdöntőn vehetnek részt a továbbjutó  csapatok, a végső megmérettetésen pedig eldől, hogy 
melyik a legjobban érvelő csapat. Vitatémáink között szerepelnek a például  a gyermekvállalás 
kihívásait érintő kérdések, a környezetvédelmi aktualitások társadalmi-gazdasági hatásai, a 
fiatalok külföldi  munkavállalása, az Y generációt érintő devianciák kialakulása és megelőzése, a 
társadalmi felelősségvállalás, valamint a  digitalizált életmód kihívásai. Ahogy Elnök úr is kiemelte 
februárban indítjuk útnak a programot. Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm 
elfogadására! 
 

Hegedüs Zoltán: 

Felmerül-e kérdés Évihez? Amennyiben nincs Franciska kérlek vedd át a szót. 

Nagy Franciska: 
 

Köszöntöm a Tisztelt Küldöttgyűlést. Az elmúlt fél évben a nemzetközi kapcsolatok és 
fenntarthatóság határozta meg elnökségi ciklusomat, mely területek ápolását a következő 
időszakban is elszántan folytatom. A NIT nemzetközi ügyekért felelős elnökségi tagjaként részt 
vettem az ENSZ Ifjúsági Küldött Program következő magyarországi delegáltjának 
kiválasztásában. A Bíráló Bizottság tagjaként feladatom volt a beérkezett pályázatok elnökséggel 
való közös értékelése, pontozása. Az újonnan megválasztott ifjúsági küldött kiválasztására július 
9-én került sor. December 7-10 között zajlott a 3rd European Youth Work Convention az online 
térben. A NIT-et én képviseltem a magyar delegációban, emellett az a megtiszteltetés ért, hogy 



 

megválasztottak a delegáció vezetőjének is. A konferencia előtt több alkalommal tartottunk 
megbeszélést a delegáció tagjaival, illetve a szervezők is szerveztek eligazítást a delegációk 
vezetőinek a 4 napos programot megelőzően. A konferencia során az ún. Bonn-i folyamat 
előkészítésére került sor, a Youth Work Agenda fontosságának hangsúlyozására. A workshopok 
által még közelebb kerültünk az ifjúsági munka különböző szegmenseihez, mélyrehatóbb 
ismeretekkel gazdagadtunk az ifjúsági munka kapcsán. Partnerségek továbbfejlesztése érdekében 
a  koronavírus helyzet miatt a nemzetközi személyes találkozók sajnos meghiúsultak, nem volt 
lehetőségünk a nemzetközi partner szervezetekkel személyesen találkozni, eszmecserét folytatni. 
A BICC országokkal különösen erőssé vált a kapcsolat az elmúlt hónapok alatt, rendszeresen 
folytattunk egyeztetéseket az online térben, kikértük egymás tanácsait, javaslatait képviseleti 
ügyekben. Sajnos az őszi luxembourgi BICC meeting a vírushelyzet miatt átkerült az online térbe, 
de ennek ellenére is hatékony tudott lenni a novemberi hétvégén lezajlott egyeztetés. A NIT célja, 
hogy teljes jogú taggá váljon a Youth Forumon belül, melyhez elengedhetetlen a Fórum 
monitoringja. A személyes találkozót előkészítő tervezést február végén el is kezdtük, rendszeres 
információcsere zajlott a NIT és a Youth Forum között a látogatást illetően. A májusi Közgyűlés 
idejére szerettük volna időzíteni ezt a látogatást, amely mindkét fél számára megfelelőnek 
bizonyult, azonban a vírushelyzet miatt a személyes látogatásra azóta sem kerülhetett sor. 
November közepén a NIT képviseletében részt vettünk az Európai Ifjúsági Fórum online 
Közgyűlésén, melynek keretében megválasztották az új elnökséget. A BICC csoportból is került ki 
elnökségi tag, mely a kapcsolatok jövője szempontjából pozitívan hathat. Az azerbajdzsáni ifjúsági 
tanács (NAYORA) rendszeresen szervez plenáris meetingeket, melyen a NIT képviseletében én is 
több alkalommal részt vettem. A Volunteer témájú eseményükre nyitóbeszéd megtartására is 
felkértek. 2020 novemberében hosszas tervezés és ötletelés után útjára indítottunk Légy tudatos! 
fenntarthatósági projektünket. A nyitó alkalmat Budapesten rendeztük meg. Szem előtt tartottuk 
az előadók, meghívott vendégek kiválasztásánál, hogy az elméletet összekössük a gyakorlattal, és 
hasznosítható tudást adjunk át az érdeklődőknek. Összességében jónak értékeltem a rendezvényt 
a fiatalok élvezték és pozitív visszajelzéseket adtak a délutánról. Remélem még sok ilyen 
rendezvényt tarthatunk majd a közeljövőben. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen hogy 
meghallgattatok, és köszönöm a bizalmatokat. 
 
Hegedüs Zoltán: 

Esetleg van-e kérdés Franciskához? Amennyiben nincs következzen Szabó Bálint beszámolója.  

Szabó Bálint: 
 

Sziasztok! Köszöntöm a tisztelt Küldöttgyűlést. Számomra  fontos hogy a szervezeti 
kommunikációban az elmúlt hónapok főbb eredményeként a Kommunikációs Stratégiában 
ismertetetteknek megfelelően 2020-ban megújult a NIT arculata, illetve megkezdődhetett a 
szervezet honlapjának megújítása. A beszámolási időszakban 2020. decemberében egyedi 
támogatási kérelem formájában került sor projekt szerződés aláírására a Nemzeti Kutatás, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatallal. A weboldal a Nemzeti Ifjúsági Tanács szolgáltatói portfóliójt 
bővíti, amely tevékenység keretében elősegíteni kívánjuk a piaci jövedelem szerzéshez szükséges 
attitűd élénkítését, a megfelelő körülmények megteremtését, kompetenciák fejlesztését és új 
lehetőségeket teremtését a vállalkozó nonprofitoknak/ társadalmi vállalkozásoknak. Ennek 



 

megfelelően a stratégia e fázisának megvalósulása 2021. első negyedévében várható. A NIT 
TársTér weboldal szektorokon átívelő együttműködéseken keresztül helyi és országos ifjúsági 
projekteket indukál. Az online NIT TársTér segítségével a fiatalok és közösségek megoszthatják 
másokkal az általuk kifejlesztett innovatív ötleteket, valamint böngészhetnek olyan megoldások, 
módszertanok és stratégiák között, amelyeket más felhasználók készítettek és osztottak meg a 
közösséggel. A NIT TársTér weboldalon keresztül elérhetővé és igénybe vehetővé válik a Nemzeti 
Ifjúsági Tanács szolgáltatói portfóliója. A projekt keretében innovációs szemináriumok (NIT 
TársFest) összesen 8 alkalommal valósultak meg. Az online eseményekkel közel 15 000 főt értünk 
el. A projekt keretében létrejött tudatosító kampány célja a civil szervezetek integrált és külső 
vállalkozói formáinak bemutatása. Összesen 6 társadalmi vállalkozással, civil szervezettel 
valósítottunk meg egy-egy forgatási alkalmat. Az így készült kampányanyagokon keresztül 
bemutatjuk a működésüket, a vállalkozói lét lehetőségeit és árnyoldalait. Ezzel ösztönözzük a 
társadalmilag felelős vállalkozói létforma népszerűsítését, illetve a civil szférát is egy pénzügyileg 
fenntarthatóbb működési forma irányába. Ennek eredményeként 6 darab hosszú videó anyag, 6 
darab rövid videó anyag, 6 darab podcast és 6 darab cikk jött létre. A projekt céljaként 
megalapoztuk a klasszikus civil szervezetek önfinanszírozó tevékenységük által önállóan is (nem 
csak-és kizárólag az állami, illetve önkormányzati, egyéb szervezeti vagy magán támogatásoktól, 
adományozásoktól függően) tudják létesítő okiratukban meghatározott céljaikat, küldetésüket 
megvalósítani. Ily módon hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságukat javítják és részben önállóvá 
tehetik magukat, bevételeiket kiegészíthetik. A megvalósított projektelemek lehetővé teszik az 
erőforrások megtartását a nonprofit szektorban. A sokszor kedvezőbb áron, a piaci ár alatt nyújtott 
szolgáltatásokon keresztül lehetőség nyílna a pénzügyi erőforrások megtartására és újra 
hasznosítására a nonprofit szektoron belül.  A projekt közvetett eredményeként elő kívántuk 
segíteni a megfelelő környezet megteremtését a civil szervezeti innovációhoz és vállalkozás 
indításhoz. Kérem a tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadására! 
 

Hegedüs Zoltán: 
Van-e esetleg kérdés Bálinthoz? Amennyiben nincs Turi Ádám tied a szó. 
 

Turi Ádám: 
 

Köszöntöm a tisztelt Küldöttgyűlést! Elsősorban a diák, gyermek- és ifjúsági önkormányzatokkal, 
valamint közneveléssel foglalkozó munkacsoportról szólnék pár szót. A munkacsoport  létszáma 
az elmúlt időszakban nyolc főről közel tizenöt főre emelkedett. Az ország minden régiójából 
vannak tagjai, sokan közülük városi ifjúsági / diákönkormányzatok vezetői vagy éppen az Országos 
Diáktanács (ODT) tagjai / póttagjai. A munkacsoport a tavaszi és az őszi időszakban is kidolgozott 
egy – egy kérdőívet a köznevelés aktuális helyzetével és a diákok felmerülő kérdéseivel 
kapcsolatban, amelyek által sok ezer fiatal fejezhette ki a témával kapcsolatos véleményét. A 
munkacsoport kidolgozta a Student rights = Human rights nevű pályázati anyagot és projekt 
ötletet is amely sikeresen szerepelt az Európai Szolidaritási testület pályázatán, így a maximális 
keretösszeget elnyerve valósulhat meg a következő évben. Idea Fest – Középiskolai ötletversenyről 
bővebben a program szakmai megvalósítója a Neumann János Nonprofit Kft. A program a 
középiskolai korosztályt célozza és az a célja, hogy az Ötletből Vállalkozás üzenet átadásra kerüljön 
a résztvevők számára és ezáltal egy komplex, interdiszciplináris vállalkozói ismereteket közvetítő 
alternatív edukációs program valósuljon meg a 14-18 éves diákoknak. Szintén célkitűzés a 



 

vállalkozói lét, mint karrierlehetőség és életforma bemutatása.  
Az elnökségen belül én készíthettem elő a 2020 évi szabadegyetem koncepcióját, illetve 
koordinálhattam annak előkészületeit és lebonyolítását. A szabadegyetem fő tematikája ebben az 
évben a fiatalok jövője volt. A rendezvényen megvalósult panel beszélgetések pedig szintén a 
szekciókhoz igazodva segítették elő a résztvevő fiatalok közös  gondolkodását. Kérem a tisztelt 
Küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadására! 
 

Hegedüs Zoltán: 
 

Köszönöm szépen én is. Kinyitnám a beszámolókat, van-e bárkinek bármilyen kérdése bármelyik 
beszámolóhoz, elnökségi taghoz? Amennyiben nincs, én kérdezném Lacit, hogy érkezett-e újabb 
mandátum? 

 

Nemes László: 
 

A jegyzőkönyv számára jelezném, hogy 1 mandátummal többen vagyunk, tehát 23 mandátum van 
jelen, Elnök úr beszámolójának közepe óta. 
 

Hegedüs Zoltán: 
 

Köszönöm a kiegészítést. Ha azóta sem fogalmazódott meg senkinek kérdés akkor javaslom, hogy 
szavazzunk a beszámolókról. Ugye ez egy szimpátiaszavazás én egyesével fogom a beszámolókat 
felterjeszteni.  
 

Ki az, aki el tudja fogadni Hegedüs Zoltán elnöki beszámolóját? 

 

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

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy egyhangú. 
 

Ki az, aki el tudja fogadni Djogni Joel Ségnon beszámolóját? 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a Djogni Joel Ségnon beszámolóját. (21 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 
 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy egyhangú. 
 

Ki az, aki el tudja fogadni Kovács Péter beszámolóját? 

 

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

Ki az, aki el tudja fogadni Czagány Éva beszámolóját? 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a Czagány Éva beszámolóját. (20  igen, 1 tartózkodik, 0 nem). 
 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára 22 igennel és 1 tartózkodással elfogadtuk a beszámolót. 
 



 

Ki az, aki el tudja fogadni Nagy Franciska beszámolóját? 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a Nagy Franciska beszámolóját. (21 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 
 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy egyhangú. 
 

Ki az, aki el tudja fogadni Szabó Bálint beszámolóját? 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a Szabó Bálint beszámolóját. (21 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 
 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy egyhangú. 
 

Ki az, aki el tudja fogadni Turi Ádám beszámolóját? 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a Turi Ádám beszámolóját. (21 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 
 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy egyhangú. 
 
 
 

Hegedüs Zoltán: 
 

Nagyon köszönjük nektek a bizalmat és azt, hogy mindenki beszámolója elfogadásra került ez egy 
jó visszajelzés a munkánkkal kapcsolatban. Az első napirendi ponton túl is vagyunk, én átadnám a 
szót ismét Lacinak a Felügyelő bizottság elnökének és kérem, hogy tegye meg a FEB szokásos 
tájékoztatóját. 
 

2.      Felügyelő Bizottság tájékoztatója 

 

Nemes László: 
 

Köszönöm szépen. A felügyelő bizottság nagy örömmel konstatálta, hogy a Nemzeti Ifjúsági 
Tanács munkája nem állt meg a vírushelyzet idején. Az elnökség munkájában mi is részt vettünk, 
az elnökségi üléseken megbeszéléseken képviseltettük magunkat. Panasz nem érkezett hozzánk, 
ahogyan beadvány sem. Saját szabályzóinkon dolgoztunk, úgyhogy tájékoztatjuk a tisztelt 
küldöttgyűlést hogy ügyrendünket pontosítottuk. Erre azért is volt szükség mert a felügyelő 
bizottság folyamatosan ülésezik. Kialakítottunk az elmúlt években egy olyan ülésezési formát hogy 
folyamatosan tudunk kapcsolatba lenni és ezt most rögzítettük írásban is. Mindig, amikor jelen van 
egy felügyelő bizottsági tag akkor a teljes testületet képviseli. Kiegészíteném még azzal hogy a mai 
napon meghozott szavazások eredményeit megtaláljátok   ha rámentek a Drive-ra ott található 
egy Online szavazások nevű mappa. Ott találhatjátok meg őket. Ha van kérdés akkor nagyon 
szívesen válaszolunk rá. Nincsen, tehát haladhatunk tovább. Köszönöm. 
 

Hegedüs Zoltán: 
 



 

A felügyelő bizottság tájékoztatásáról nincs semmilyen szavazás, hogy ha nincs kérdés, akkor 
mehetünk is tovább a következő napirendi pontunkra a Nemzeti Ifjúsági Tanács Alapszabályának 
módosítása. 
 

3.      A Nemzeti Ifjúsági Tanács Alapszabályának módosítása 

 

Hegedüs Zoltán:  
 

Az Alapszabály módosítást elérhetővé tettük, amikor a Küldöttgyűlés meghívója kiment. Ahogy 
megszokhattátok minden Küldöttgyűlésre finomítunk még egy kicsit az Alapszabályon. Ezúttal 3 
módosítás lesz amit szeretnék eszközölni. Magát az Alapszabály előterjesztését láthattátok. 
Pirossal vannak jelölve a helyek ahol módosult az Alapszabály a legelső ilyen az a 8. oldalon van 
ahova bekerült 3 pont. Ami ugye pont az ilyen helyzetekre vonatkozik, amikor ugyanis nem lehete 
jelenléti üléseket tartani, ugye az Alapszabály  nem rendelkezett eddig az  elektronikus 
Küldöttgyűlések lebonyolításáról ezzel kapcsolatban került fel néhány mondat Bízom benne  hogy 
nem lesz rá túl sokszor szükség az elkövetkezendő időszakban. De bebiztosítottuk magunka 
ezekre az esetekre is hogy bekerüljön az Alapszabályba. Szóról szóra ugyanez került be a 12. oldalra 
a Megyei Közgyűlésekre vonatkozóan is. Én a jövőben mindenkit arra fogok buzdítani hogy 
amennyiben csak lehet a megyei üléseknél éljünk a személyes aktivitás lehetőségével ez 
szerencsére minden helyszínen sikerült nyilván minden óvintézkedés betartása mellett.  Következő 
módosításunk a 15. oldalon található megint csak egy apró kiegészítés: 62-es pont természetes 
személy legfeljebb 2 teljes cikluson összesen 4 éven keresztül lehet vezető tisztségviselő ez eddig 
is benne volt, bekerült a tisztségviselő elé a vezető tisztségviselő szó. Alapvető szándék az az volt 
hogy  amikor 2016-2017 környékén ez megfogalmazódott hogy ilyen szempontból az kerüljön bele 
hogy valaki vezető tisztségviselője, elnöke 2 teljes cikluson keresztül lehessen. Ennek az okairól az 
elmúlt Küldöttgyűléseken is volt alkalmunk beszélgetni. Illetve  a 16. oldalon láttok 1 darab 
kiegészítést az Alapszabályban erre dr. Pintér Mihály hívta fel a figyelmünket még az őszi 
időszakban, hogy a Nemzeti Ifjúsági Tanács szervezeti struktúrája úgy épül fel hogy van egy elnök 
és van két alelnök viszont a két alelnök eddig nem volt megkülönböztetve, ezért meg kellett 
határozni egy helyettesítési sorrendet. Én ezt megtettem egy Elnökségi ülés keretei között és a 
rangidős alelnököt jelöltem ki első számú helyettesnek, vagyis ha bármi történik, akkor Joel a soron 
következő és utána pedig Peti. 
 

Ezzel az Alapszabály módosításnak a végére is értünk. Kérdezem, hogy bárkinek bármilyen 
kérdése van-e az Alapszabály módosításhoz? 

 

Ki az, aki el tudja fogadni a NIT Alapszabályának módosítását? 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a NIT Alapszabályának a módosítását. (18 igen, 0 tartózkodik, 0 nem) 
 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy egyhangú. 
 

Hegedüs Zoltán: 
 

Mehetünk is tovább a következő a 4. napirendi pontunkra: Szabályzatok módosítása. 



 

 

4.      Szabályzatok módosítása 

 

Hegedüs Zoltán: 
 

Itt is felkerült minden szabályzat a Küldöttgyűlés előterjesztések mappába. Ugye az összes 
szabályzatunkat módosítjuk, viszont ezek a módosítások nagyrészt technikai jellegűek nagyon 
röviden fogom őket ismertetni. Az a javaslatom hogy végig megyek a szabályzatokon és 
akinek  van kérdése fel tudja tenni. Pirossal láthatjátok ahol módosítás kezdjük a Gazdálkodási 
szabályzattal itt minden egyes helyen csak technikai jellegű módosítások vannak ugyanis amikor a 
Gazdálkodási szabályzat annó kialakításra került akkor még ugye a Közgyűlés volt a legfőbb 
döntéshozószerv így ugye a szabályzatban több ponton a Közgyűlés szó szerepelt ezeket átírtuk 
Küldöttgyűlésre illetve egységesítésre került az hogy a Felügyelőbizottság az volt ahol FB-ként 
szerepelt volt ahol FEB-ként, tehát a Küldöttgyűlés és a FEB kifejezések kerültek egységesítésre 
valamint az Egyesület szó Szövetségre. A második a Kiküldetési szabályzat itt is szintén technikai 
jellegű változtatásokra volt szükség, mint például a Gazdálkodási szabályzatban az Egyesület szó 
lecserélése a Szövetségre, bekerül a kiküldetésekre vonatkozóan hogy az Elnök rendelvényét a 
soron következő alelnök írja alá, ez jelenleg Joel hatásköre. Illetve a külföldi kiküldetésekhez 
kapcsolódóan kerültek bele még módosítások ez az amit az elmúlt egy évben sajnos nem igazán 
volt alkalmunk használni. A harmadik a Pénzkezelési szabályzat szintén technikai jellegű 
módosítások történtek a szabályzatban, elnevezések változtak több helyen a Felügyelőbizottság 
elnevezés került egységesítésre más jellegű változás nem történt.  SzMSz kapcsán is bekerült az 
Alapszabályban már említett helyettesítési sorrend, másrészt a Szövetség kifejezés változott, 
Felügyelőbizottság kifejezés változott. Tagfelvételi szabályzatnál alapvetően két dolog van amit 
szeretnék megjegyezni egyrészt különböző kifejezések kerültek benne finomításra, látjátok hogy 
nem új dolgok kerültek bele. Az elektronikus űrlapon történő jelentkezés mint olyan szintén 
megjelenik majd a jövőben.  Kinyitnám a lehetőséget arra hogy kérdezzetek bármelyik 
szabályzathoz kapcsolódóan. Bárkinek bármelyik szabályzathoz lenne-e kérdése? Ha nincs, 
átadom a terepet Lacinak. 
 

Leviczki-Horváth Aliz: 
 

Nekem lenne egy észrevételem,  a megyei üléseknél az SzMSz oldalon 2-es pont végén a 
Szövetségnél benne van az Egyesület szó is. 
 

Hegedüs Zoltán: 
 

Köszönjük az észrevételt. Bárki másnak van-e bármilyen kérdése megjegyzése a szabályzatokhoz 
kapcsolódóan?  Amennyiben nincs felterjeszteném szavazásra a szabályzatokat. 
 

Ki az, aki el tudja fogadni a NIT Gazdálkodási szabályzatát? 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a NIT Gazdálkodási szabályzatát. (19 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 
 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy egyhangú. Köszönöm. 
 



 

Ki az, aki el tudja fogadni a NIT Kiküldetési szabályzatát? 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a NIT Kiküldetési szabályzatát. (19 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 
 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy egyhangú. Köszönöm 

 

Ki az, aki el tudja fogadni a NIT Pénzkezelési szabályzatát? 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a NIT Pénzkezelési szabályzatát. (19  igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 
 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy egyhangú. Köszönöm. 
 

Ki az, aki el tudja fogadni a NIT Szervezeti és Működési szabályzatát? 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a NIT  Szervezeti és Működési  szabályzatát. (19 igen, 0 tartózkodik, 0 
nem). 

 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy egyhangú. Köszönöm. 
 

Ki az, aki el tudja fogadni a NIT Tagfelvételi szabályzatát? 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a NIT Tagfelvételi szabályzatát. (19 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 
 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy egyhangú. Köszönöm. 
 

Ki az, aki el tudja fogadni a NIT Választási szabályzatát? 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a NIT Választási szabályzatát. (19 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 
 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy egyhangú. Köszönöm. 
 

Hegedüs Zoltán: 
 

Tovább is léphetünk a következő napirendi pontunkra, Tájékoztató a 2020. évi pénzügyekről. 
 

5.      Tájékoztató a 2020. évi pénzügyekről 
 

Hegedüs Zoltán: 
 

Szintén látjátok, a soron következő Küldöttgyűlési mappában. Az év végén  mindig igyekszünk 
adni egy tájékoztatót arról, hogy az adott évben hogyan milyen módon milyen forrásokból 
gazdálkodott a szervezet ez mindig egy tájékoztató erről nem szokott szavazni a 
Küldöttgyűlés.  Míg megnyitjátok, igyekszem soronként haladni. A tavalyi évben  a felhasználható 
forrásunk összege, amiből működött a szervezet a 60.112.271 Ft volt ebből 2019 évi  maradvány az 
20.054.464 ft a tavalyi tagdíj bevételek ugye ez a 2020-as évi tagdíjak azon része amit december 
15-if beérkeztek. Itt is szeretném megkérni a megyei delegáltakat, hogy emlékeztessék 



 

tagszervezeteiket a tagdíj befizetésre. Az országos tagszervezetek esetén tagdíj tartozás nem áll 
fenn senkinél, köszönöm hogy időben rendezték a tagdíjat. A Nemzeti Együttműködési Alap 
összevont pályázatából a tavalyi évben 2.600.000 Ft-ot kaptunk, Miniszterelnökségtől 9.000.000 
Ft támogatást kaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériumától szintén 9.000.000 Ft támogatást 
kaptunk, a Nemzeti Tehetség Programtól 10.000.000 ft-ot a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramtól 
közel 500.000 Ft-ot A Nemzeti Kutatás Fejlesztés és Innovációs Hivataltól 5.000.000 Ft-ot illetve 
volt egy  2.337.507 Forintos adomány ami érkezett a szervezethez mint bevétel. Kiadások személyi 
jellegű kiadás ugye ez a Titkárságvezetőnek a bére és az ehhez kapcsolódó járulékok a tavalyi 
évben 3.544.423 Ft volt, Kommunikációs költségek, közel 7 millió forint volt ebben van egy 2 millió 
forintos költség, online kommunikációs költségek, kommunikációs vezető bére,   weblap és portál 
fejlesztés valamint különböző egyéb kommunikációs költségek fotózás, videózás, marketing 
költségek. Rendezvények szakmai programokhoz való költések a 19.181.282 Ft volt a 
Szabadegyetem szállás és étkezés költsége kicsit  több mint 2,7 millió  volt. Szólj Bele régiós 
eseményeinek költsége  1 millió forint  volt az őszi közösségképző költségei 2 millió forint az Építsd 
fel program idei költségei 341.350 Ft volt az év eleji Digitális valóságok konferencia 336 ezer forint. 
A  Küldöttgyűlés költségei 685.970 Ft még nem cseréltem le ezeket az előterjesztéseket amikor ez 
a Költségvetés elkészült akkor az őszi Küldöttgyűlés személyes jelenlétével számoltunk. A 
vezetőségi hétvégék költségei 734 ezer forint, Lépj Fel projekt ez a tavaly zárult projekt eseményei 
plusz a zárókonferencia 2 millió 379 ezer forint. Közéleti Mentorprogram 6 millió forint. Az 
Innovációs programsorozat költségei 2 millió 900 ezer forint. Rezsi jellegű kiadások irodaszer 
bankköltségek, postaköltségek, egyéb beszerzések laptopok, eszközök bútorok, könyvelés. 
Kiküldetések költségei, szellemi tevékenységek költségei egyrészt a jogi szolgáltatás másrészt a 
szolgáltatási rendszerrel összefüggő beszerzése ugye itt szerepel a Szólj Bele projekt vezetőjének 
a díjazása. Egyéb tréneri díjak, kutatási költségek ez itt a Szólj bele projekt keretei között 
megvalósuló online kutatásnak a költségei. Mindezek nyomán 41.479.999 Forintnyi kiadásokkal 
számoltunk amikor ez elkészült. 18 millió 632 ezer Forintos maradványt hozott át a szervezet 2021-
re. Feltenném a kérdést hogy van-e a Pénzügyi tájékoztatóhoz bárkinek bármilyen kérdése? 

 

Hegedüs Zoltán: 
 

Mehetünk is tovább a 6. napirendi pontunkra,  a Nemzeti Ifjúsági Tanács 2021. évi 
költségvetésének elfogadása. 
  
 

6.      A Nemzeti Ifjúsági Tanács 2021. évi költségvetésének elfogadása 

 

Hegedüs Zoltán: 
 

Bízunk benne hogy a költségvetés idén is csak nő majd, ez a 18 millió 600 ezer forintos maradvány 
az idei Közéleti Mentorprogram része, másrészt a Miniszterelnökségtől kapott elkülönített 
pályázati összeg, harmadrészt az EMMI-től kapott támogatás. Próbálunk olyan keretrendszert 
kialakítani, már a jövőévben hogy legalább egy bizonyos működési keretösszeg megjelenjen a 
megyéknél, első lépésben, amit az adott megyei működésnél akár az utazásoknak a költségeire 
akár a programok szervezésének a költségeire tud fordítani. A Szólj Bele projektnél várunk egy 



 

utófinanszírozást, látható is a 2021-es tervezett bevételeknél. A Miniszterelnökségnél egy 10 millió 
forintos támogatásra számítunk az EMMI szakmai támogatás ami azóta már Családügyi 
Minisztériumtól szintén 10 millió. Nemzeti Tehetség Programnál  ugyanúgy bízunk abban hogy 10 
millió forint lesz a keretünk, egyéb hazai pályázatok: GYIA, Nemzeti Együttműködési Alap, NKA és 
egyéb pályázati források vannak amikkel még számolunk. A Szólj Bele projektnél nagyságrendileg 
15 millió forinttal számolunk ez viszont 2 évre szól. Bízunk abban hogy az NKFIH-s projektet idén is 
tudjuk folytatni, újra indul a Lépj Fel projektünk ami egy sikeres Erasmus+-os projekt ez egy 
12.282.985 Forintos bevételt fog jelenteni. Szerepel benne a Szólj Bele 4 millió forintos 
utófinanszírozása, tagdíjak 3 millió forint valamint az egyéb bevételek amik  az értékesítő 
szolgáltatásokból kerülnek kialakításra Ami fontos és még ennyi változás történt itt is hogy 2 db 
Szolidaritási pályázatot nyert a szervezet amelyet nagyságrendileg 4-5 millió forintos forrás 
bevonást jelentene. Valószínűleg valahol 80 millió forint környékén lesz a 2021-es bevételeink 
összege. Mehetünk tovább a személyi jellegű kiadásokra majdnem 15 millió forint szerepel a 
legelső sor. ami egy változás - erről ugye volt szó minden egyes megyei ülésen - ez a vezetőségi 
tagoknak  a megbízási díjai. A szervezet  megalakulásának  a kezdete óta előkerült hogy az 
elnökségi tagok kapjanak tiszteletdíjat azért, hogy ők a Nemzeti Ifjúsági Tanácsban dolgoznak. Én 
annak már nem voltam kezdetektől sem a híve hogy valaki azért mert elvállalt egy feladatot és 
mert megválasztották arra hogy a NIT elnökségi tagja legyen automatikusan kapjon bármiféle 
tiszteletdíjat. Ellenben nem elvárható hogy a megnövekedett feladatokat teljes egészében ingyen 
lássák el az elnökségi tagok ezért az a javaslatunk hogy azok, akik projekteket visznek az 
elnökségen belül, ezért a munkáért kaphassanak megbízási díjat. Jelenlegi szabályzat szerint ezt a 
Küldöttgyűlés hagyja jóvá minden egyes tagszervezet vezető tisztségviselőjével. Amennyiben ezt 
eltudjátok fogadni, van erre egy határozati javaslatunk. Ebben arra kérjük a felhatalmazásotokat, 
hogy az idei évben megbízási szerződést köthessünk  a vezetőség tagjaival. Az elnök esetében  ez 
bruttó másfél millió forintot, az alelnökök esetében bruttó egymillió forintot, míg az elnökségi 
tagok esetében bruttó félmillió forintot határoztunk meg. Egyrészt ezek egész évre szóló 
keretösszegek másrészt ez a jövőre nézve nem automatizált, nem kívánom azt bevezetni hogy a 
jövőben mindenegyes elnökségben jár a szervezet vezetői tisztségviselőinek, hanem ez a jövőben 
is egy lehetőség lenne. Nyilván ez úgy nézne ki hogy mindenegyes évben az évre vonatkozó 
költségvetés beterjesztésénél már látja  a szervezet hogy mik azok az összegek amelyeket erre  a 
célra tud fordítani és mindig a decemberi Küldöttgyűlésen tételesen beszámolunk majd arról 
pontosan, hogy a tisztségviselők közül kinek mennyit,  és milyen  támogatási szerződések terhére 
fizetett ki a szervezet vezetősége. Következő a titkárságvezető éves bére ebben nincs változás, 
kommunikációs vezető bére szintén nincs változás.  Itt ugye a Titkárságvezetőnél egy teljes állásról 
van szó a 2 másik említett vezetőnél pedig vállalkozói szerződésekről van szó. A gyakornokok 
díjazása: elindult a gyakornoki program melynek keretében 3 gyakornokunk van jelen pillanatban 
az egyikük az operatív munkát segíti Dóri mellett, másikuk a kommunikációs területen segíti 
Reninek a munkáját, a harmadik pedig az én munkámat segíti. Következő a rendezvényekhez 
kapcsolódó költségek, Közösségképzők, Szabadegyetem, Közösségképző kapcsán a tavaszi 
időponttal eredetileg március végén terveztünk  ha ez nem jön össze nyilván újratervezünk itt annyi 
biztos hogy a tavaszit Szombathelyen fogjuk rendezni, az őszit pedig Debrecenben. A 
Szabadegyetemnél most a július 1-4 közötti hétvégével számolunk, bízunk benne hogy az már 
gond nélkül lefog tudni menni. Szakmai konferenciák: a Digitális Valóságok és a hagyományossá 
vált Ifjúsági munkakonferencia, Szólj Bele projekt félidős konferenciája ősszel, a vitasorozat 
költségei, az újrainduló Lépj Fel projekt, Küldöttgyűlések Költségei és a BICC meeting költségei. 



 

Projektek megvalósításához kapcsolódó költségek 27 millió forint, Közéleti Mentorprogram, Szólj 
Bele, Építsd Fel projekt illetve az Innovációs projekt szerepel benne. Kiküldetésikkel és szakmai 
feladatokkal összefüggő költségek ez közel 20 millió forint kommunikációs költségek ugye 
honlapok fenntartása, fejlesztése, promóciós anyagok, kiadványok fotózás videó készítés, 
szolgáltatási rendszer itt 5 millió forintos kerettel számolunk. Megyei működés költségei 2 millió 
forint ugye ez a másik dolog ami újdonság, a mostani költségvetési források lehetővé tudják tenni 
azt hogy a megyei szinten valósítsatok meg rendezvényeket minden egyes megyétől várunk 
programötleteket, javaslatokat költségvetéssel arra hogy milyen programokat valósítanátok meg 
lehet önkéntes, lehet akár egy szakmai esemény, képzés, tréning, itt megyénként nagyjából 100-
200 ezer forintot tudunk szánni ilyen jellegű dolgokra. Kiküldetések, könyvelés egyél szolgáltatási 
díjak, európai ifjúsági fórum tagdíja és akkor a végére a kiadások összesen 75 millió 2022. évi 
továbbfutó projektekhez szükséges elkülönítés 16 millió forintos tartalékmaradvány van. Van-e 
bárkinek bármilyen kérdése? 

 

Kósa András Csaba: 
 

A könyvelést szeretném megkérdezni hogy miért tér el nagyban a 2020-as és a 2021-es tervezett 
összeg? 

 

Hegedüs Zoltán: 
 

Egyszerűen arról van szó hogy a 2019. évnek a teljes könyvelési díját 2020 januárjában kifizettük, 
és aztán a könyvelő iroda a kérésünkre - mivel volt egy olyan pályázat ahova eltudtunk számolni 
ilyen jellegű költségeket - augusztusban kiszámláztak 2020 első 8 hónapját tehát 2020-ban mi 20 
hónapnyi könyvelés fizettünk ki. Amennyiben nincs más kérdés kérném szavazzunk. 
 

Ki az, aki el tudja fogadni a NIT Elnökségi tagok megbízási díjaira vonatkozó határozatát? 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a NIT Elnökségi tagok megbízási díjaira vonatkozó határozatot. 
 (22 igen, 0 tartózkodik, 1 nem). 

 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy a Küldöttgyűlés elfogadta a határozatot 22 igennel és 
1 nemmel. 

 

Ki az, aki el tudja fogadni a NIT 2021.évi Költségvetését? 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a NIT 2021.évi Költségvetését. (20  igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 
 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy egyhangú. Köszönöm. 
 

7.      Megyei működés tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei 
 

Hegedüs Zoltán: 
 



 

Folytatnám tovább a következő napirendi pontunkkal majd átadnám a szót Joelnek utána pedig 
Franciskának a Nemzetközi ügyek napirendnél. Még kihasználnám a szót hogy a megyei 
delegáltaknak jelezzem, valamikor februárban - március elején egy online találkozót szeretnék 
veletek megejteni, hogy beszélgessünk az idei év konkrét terveiről. Most pedig átadnám a szót 
Joelnek. 
 

Djogni Joel Ségnon: 
 

Köszönöm a szót.  Bizonyosan tudjátok, hogy a Megyei Delegálti Rendszer az elmúlt években 
számtalan változáson ment keresztül. Jelentős mértékben átalakult, bevezetésre került a Megyei 
Közgyűlések rendszere. Az új struktúra révén 2019-től kezdődően minden megyében, ahol a NIT 
rendelkezik tagszervezettel megalakultak ezek a testületek. A Megyei Delegált rendszer bár sok 
hasonlóságot mutat mind az operatív, a szakmai tekintetben az elődjéhez képest, mégis 
struktúrájából adódóan más, és más feladatokat és tevékenységeket foglal magában. A megyei 
delegáltak feladat- és szerepköre sokrétűbbé és komplexebbé vált. Annak érdekében, hogy ezeket 
a változásokat lekövessük a Nemzeti Ifjúsági Tanács Elnöksége a tavalyi év második felében egy 
kérdőíves felmérést készített melynek célja a működéssel kapcsolatos tapasztalatok begyűjtése 
volt, illetve hogy az eredmények és konklúziók levonása mentén olyan fejlesztési javaslatokat, 
cselekvési terveket fogalmazzunk meg, amely a megyei delegálti rendszer 2021. évi 
munkatervének alapjául szolgálna.  
 

A felmérés összességében négy nagy témakör köré összpontosult (delegálti feladatok, 
tevékenységek; motiváció; kapacitás, elfoglaltság; képzés, felkészítés). A delegálti feladatok, 
tevékenység témakörhöz kapcsolódóan elmondható, hogy a megyei delegáltak a Nemzeti Ifjúsági 
Tanácshoz kötődő operatív és szakmai tevékenységeiket tekintve legtöbben a Lépj fel! KA3-as 
projekt különböző eseményeinek (Megyei Ifjúsági Nap, Zárókonferencia) és a megyei Közgyűlések 
előkészítésében és szervezésében vettek részt. Ezt követte az új tagszervezetek bevonása, 
potenciális tagszervezek felkeresése, NIT-es események népszerűsítése, toborzás (NIT 
Szabadegyetem, Lépj fel! rendezvények, Digitális Valóságok), munkacsoport ülések látogatása. A 
Delegálti kézikönyvben meghatározott delegálti feladatok közül a kitöltőkhöz legközelebb olyan 
tevékenységek álltak, mint képviselni a megyét a szervezet Küldöttgyűlésein, fiatalok 
megszólítása, koordinálni a NT Megyei működését, kapcsolatot tartani és folyamatosan egyeztet 
a megyében működő tagszervezetekkel, kapcsolatot tartani és együttműködéseket generálni más 
partner hálózatokkal. A Delegálti kézikönyvben meghatározott delegálti feladatok közül a kitöltők 
legjobban olyan feladatokban vennék szívesen a NIT segítségét, iránymutatásait mint, új 
szervezetek felkutatása, bevonása, önállóan generálni programokat a fiatalok és a szakemberek 
számára, az egyes projektekhez és programokhoz kapcsolódóan megszervezni a NIT megyei (vagy 
régiós) rendezvényeit, helyi és megyei döntéshozókkal, szakemberekkel való kapcsolattartás. 
Kérdeztük azt is, hogy NIT Elnökségi szinten elsősorban milyen eszközökre és feltételekre lenne 
szükségük tevékenységeik hatékonyabb ellátásához. Olyan aktivitásokat jelöltek meg a megyei 
delegáltak, mint az elvárások és feladatok pontosabb meghatározása, szerepkörök 
körülhatárolása, több online/offline találkozó mind a megyei delegáltakkal, mint a NIT 
Elnökségével, hatékonyabb és rendszeresebb kapcsolattartási formák kialakítása, több ismeretre, 
átfogóbb tudásra, több szakmai segítségnyújtásra a munkájuk végzéshez, ügyspecifikus 
feladatkörök lehatárolása (kihez milyen problémával lehet fordulni), NIT specifikus 



 

rendezvényekkel, projektekkel való jobb képbe hozatal, havi ötletbörze, közös ötletetlések a többi 
megyei delegált részvételével, megyei delegáltak pénzbeli vagy természetbeni díjazása. 
Tagszervezeti szinten pedig elsősorban olyan eszközökre és feltételekre lenne szükségük 
tevékenységeik hatékonyabb ellátásához, mint megyei delegáltak, és a hozzájuk tartozó 
tagszervezetek közötti hatékonyabb kommunikáció kialakítása,  az elvárások és feladatok 
pontosabb meghatározása, tisztázása, szerepkörök körülhatárolása. A meglévő tevékenységeik 
mellett kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen projekt-, programötletet valósítanának meg NIT 
képviseletében. Ezek közül a különböző típusú rendezvények, programok szervezése domináltak 
(pl. digitális, ifjúsági fórum, vezetőképző, adománygyűjtés). A következő témakör a megyei 
delegáltak motivációs szándékai voltak. Itt egyértelműen megállapítható volt, hogy a 
kapcsolatépítés, a kapcsolati tőke erősítése, az ifjúságügy területén szerzett tapasztalat bővítése, 
az ifjúsági kezdeményezések, lehetőségek biztosítása lokális szinteken, valamint a NIT céljainak és 
projektjeinek a megismertetése a fiatalokkal voltak a legfőbb motivációs tényezők.  
 

A megyei delegáltak szerint a rendszer az alábbi ösztönzők bevezetésével tudna fejlődni: jogkörök, 
elvárások tisztázása, anyagi ösztönzők, delegálti finanszírozási rendszer létrehozása, minimális 
havi keret rendezvényszervezésre, közös csapatépítő rendezvényen való részvétel, több személyes 
találkozó, több megbeszélés szakmai tapasztalatok megosztásával, a delegáltak képzése, 
szakértői feladatokba való bevonása, országos/megyei/városi szintű reprezentáció biztosítása. A 
kapacitás, elfoglaltság témakörét vizsgálva az derült ki a kérdőíves kutatásból, hogy 
összességében a ráérést tekintve havi szinten minimum 10 órát maximum 35-40 órát, és átlagban 
20-25 órát tudnak megyei delegálti státusszal összefüggő feladatok elvégzésére fordítani. A 
képzéssel, felkészítéssel kapcsolatos kérdésekből pedig az körvonalazódott ki, hogy a 
közeljövőben tartandó képzések, tréningek, workshopok típusait tekintve megyei delegálti 
tevékenységeik hatékonyabbá tétele érdekében olyan típusú képzéseken vennének részt mint, 
szervezeti stratégia alkotás, vezetési stílusok, tárgyalástechnika, kommunikációs, helyi igények 
feltárása, digitális kompetenciák - vlogok, blogok, közösségi média, mentális egészség, 
pályázatírás és projektmenedzsment, mentális egészség.  
 

Az előadásom második részében arról szeretnék beszámolni, hogy a kérdőíves felmérés kapcsán 
milyen fejlesztési javaslatokat készítettünk. A fejlesztési javaslatok a megyei delegálti rendszer 
működésére vonatkozóan szintén négy nagyobb témakör köré épült (problémák rendszerezése és 
megoldási javaslatok, fejlesztési ötletek megvalósíthatóságának vizsgálata, motivációs ösztönzők, 
rendszerek megállapítása, munkaterv). A fejlesztési javaslatokat tekintve reagáltunk már a 
kérdőíves kutatásban meghatározott problémákra, felvetésekre. A fejlesztési javaslatunkban több 
olyan pont is szerepel, amelyek kapcsán már elindultak változások. De természetesen olyanok is 
vannak, amelyeken még dolgozunk a kialakításukon. A delegálti képzések kapcsán online és offline 
megoldásokkal is készülünk a jövőre nézve.  A hálózatépítés kapcsán elmondható, hogy több 
országos hálózattal elkezdtük előkészíteni a kapcsolatfelvételt számotokra. A kommunikációs 
fejlesztések vonatkozásában szeretnénk FB csoportot létrehozni, több online találkozót szervezni, 
illetve a tagszervezetek elérésben való segítségnyújtásban is részt vennénk. Elkészült egy Who is 
who?, amely tartalmazza hogy kit mivel lehet megkeresni, milyen területekért felel. Továbbá a a 
Módszertani-szakértői adatbázis kapcsán a delegáltaknak lehetőségük van trénerként, 
szakértőként is regisztrálni. Az idei évben a kötelezően megvalósuló megyei ifjúsági napok mellett 
a költségvetésünk lehetővé teszi, hogy minden egyes megye és a megyei delegáltak önállóan is 



 

megvalósítson programokat. Erre megyénként előreláthtaólag 100 - 150 ezer forintnyi 
keretösszeget fogunk tudni fordítani. Ezek a programok lehetnek képzések szakemberek számára, 
önkéntes akciók, sport- és szabadidős programok a fiataloknak. A fejlesztési koncepciót úgy 
alakítottuk ki, hogy a probléma azonosítása, megnevezése mellett megoldási javaslatokat is 
megfogalmaztunk. Így legvégére a koncepcióban található munkatervvel zárnám. Egyrészt mi is 
összeállítottunk egy ütemtervet az idei évre vonatkozólag, másrészt tőletek is fogunk várni egy 
éves szakmai tervet, amelyben megjelenének mindazon aktvitások, projektek, amelyeket szívesen 
megvalósítanátok.  
 

Köszönöm a figyelmet, valamint a megyei delegáltaknak a kérdőív kitöltését, visszajelzések 
adását, tapasztalatok megosztását.  
 

Hegedüs Zoltán: 
 

Mehetünk is tovább a következő napirendi pontra. 
 

8.      A Nemzeti Ifjúsági Tanács 2021. évi szakmai és képviseleti témáinak bemutatása 

 

Hegedüs Zoltán: 
 

Ezt a napirendet nem teljesen így terveztem, sokatokkal beszélgettünk arról, hogy eltűntek a közös 
szakmai ötletelések, együttgondolkodások a Küldöttgyűlésekről, amelyek során a különböző 
képviseleti témákról, ügyekről, kérdésekről tudunk beszélgetni. Ennél a napirendnél az előzetes cél 
az az lett volna, hogy közösen beszéljünk ezekről az ügyekről, problémákról, lehetőségekről. Talán 
a legizgalmasabb témával szeretném kezdeni mégpedig a Norvég-Civil Alap lebonyolítói 
pályázatával. Láthattátok a levelező listán, hogy elindult erről egy diskurzus. Szeretnék 
visszajelezni az előzményekről másrészt pedig hogyan állunk most. A Norvég Alap jelentős részben 
fejlesztési forrás, ellenben van egy 10 millió eurós része ami nem fejlesztési forrás, hanem civil 
szervezetek programjának, működésére vonatkozó forrás.  Az előző ciklusban  is úgy nézett ki 
hogy nem közvetlenül a Norvégok döntöttek hanem kiírásra került egy pályázat, magának a 
Norvég Civil Alapnak a  kezelésére és lebonyolítására. A legutóbbi időszakban ezt az Ökotárs 
Alapítvány által vezetett konzorcium látta el, erről sok cikk is jelent meg annó. December 21-én 
történt meg a megegyezés a Norvég és a Magyar Kormány között arról hogy újra lesz Norvég Alap 
és ezzel párhuzamosan újra lesz Norvég Civil Alap, mivel a fejlesztési források nem működhetnek 
a civil rész nélkül. Kiírásra került egy konzorciumi pályázat melynek a  beadási határideje február 
16. Ez azt jelenti, hogy legalább 3 civil szervezetből álló konzorciumok pályázhatnak, amelyek 
önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, független civil szervezetek, releváns civil szervezetek és 
a kritériumoknak megfelelnek. Ezzel kapcsolatban január elején el is indult egy diskurzus az 
elnökségen belül, hogy a Nemzeti  Ifjúsági Tanács adott esetben induljon-e ezen a pályázaton. 
Abban maradtunk hogy próbálkozzunk meg, amennyiben Ti is megerősítetek minket, a 
konzorcium az úgy állna össze hogy a Nemzeti Ifjúsági Tanács lenne a fő pályázó, a partnerek 
egyrészt a Klímabarát Települések Szövetsége, másrészt pedig a Szubjektív Értékek Alapítvány, az 
elsőt maga a kiírásban meghatározott téma indokolja nagyon hangsúlyosan megjelent a célok 
között a fenntarthatóság, környezetvédelem, ez alapján kezdtünk el olyan szakmai szervezetet 
keresni akivel egyrészt van személyes nexus, másrészt olyan munkát végeznek ami illeszkedik ide. 



 

A másik pedig tagszervezetünk, a Szubjektív Értékek Alapítvány az emberi jogok,  gyűlöletbeszéd 
és egyéb kapcsolódó témákhoz rendelkeznek releváns tapasztalattal. Az első és legfontosabb 
kérdés az volt mikor részt vettünk ezzel kapcsolatban egy webináron, hogy abban az esetben, ha a 
Nemzeti Ifjúsági Tanács megnyerné ennek a pályázat lebonyolításnak a lehetőségét, akkor az a 
tagszervezeteket kizárná-e a pályázatban való indulásból, a válasz az volt, hogy nem.   
 

Egy esetleges pályázatkezelő divízió operatív és döntéshozói részben is leválna a szervezettől, 
önálló egység lenne. A központi tevékenység lenne a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnál a konzorciumon 
belül, ehhez pluszban 5 ember munkájával számoltunk, egy operatív vezetővel, monitoring 
vezetővel, harmadrészt pedig a pályázatkezelési munkákra 2-3 emberre. Az országos hálózatnak 
köszönhetően a kommunikáció kerülne a Klímabarát Települések Szövetségéhez, amely a külső 
kommunikációt jelentené a disszeminációs eseményekhez, megvalósult projektekhez kapcsolódó 
kommunikációt, pályázati napokat. Míg a Szubjektív felelne a képzési és módszertani részért, 
tréneri és szakmai felkészítések, szakmai konferenciák, kutatások, módszertani anyagok és a 
pályázóknak nyújtott módszertani segítség. A másik terület ami a döntéshozatali mechanizmust 
illeti úgy nézne ki hogy a beérkezett pályázatok azok 2 bírálóhoz kerülnek, minden egyes 
pályázatot 2 ember bírálna el. Ez alapján kialakulna egy döntési lista, ami felkerülne a Norvég Alap 
Tanácshoz, ami egy 7 fős testületet lenne. Ennek az elnöklését az igazgató látná el a 3 konzorciumi 
szervezet egy-egy főt delegálna, és 3 szakértőt pedig kiválasztunk a kulcsterületekhez 
kapcsolódóan egy nyílt pályázati felhívás keretei között. Pályázat kategóriák kialakítása, azért is 
nagy lehetőség, mert amikor a Norvégok kiírták a pályázatot több kulcsterületet határoztak meg, 
de azt hogy a kulcstémákhoz kapcsolódóan pontosan milyen részterületek kerülnek előtérbe az 
már a lebonyolítónak a feladata hogy meghatározza,  ahogyan az is, hogy a rendelkezésre álló 
keretösszeget hogy osztja fel az egyes kategóriák között. Mi az alábbi javaslattal fogunk élni: Mivel 
a fenntarthatóság és a klímavédelem jelentek meg erősen ezért a főbb területekre helyeztük  a 
hangsúlyt. Erről szintén kaptatok egy emailt, az elsőn belül a  Fiatalok demokráciára nevelése, Civil 
szervezetek kapacitás fejlesztését célzó programok, Informális közösségek  és 
társadalmi  kezdeményezések inkubálása és támogatása. Megjelenik hangsúlyosan az emberi 
jogok, egyenlő bánásmód, megkülönböztetés elleni küzdelem, sérült fiatalok felzárkóztatása 
esélyegyenlőségi programok kisebbségi társadalmi elfogadottságának javítása. Nemzeti és etnikai 
önkormányzatok támogatása. A Nemzetközi és hazai Emberi jogi napokhoz, hazai etnikai és 
nemzeti kisebbségek, védett csoportokhoz kapcsolódó programok, művészeti projektek 
támogatása. A hármasnál különböző jogsegély szolgáltatások támogatása, szektorális 
együttműködések, állami gondozottak integrálása, segítése, fogyatékkal élők támogatása 
Marginalizált szegénységben és leszakadó régiókban élők segítése, felzárkóztatása. Négyesnél a 
Média és sajtóérzékenyítés, családon belüli és egyéb szexuális erőszak ellenes kampányok, női 
vezetők képzését támogató programok, nemek közötti egyenlőséget erősítő társadalmi 
programok és projektek, áldozatsegítő programok. Online kampány az internetes zaklatás ellen az 
utolsónál pedig a klímavédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos programok és projektek, 
lakossági tudatosság és egyebek.  
 

Láttok még egy timeline-t: február 16  a beadás, valamikor április - május környékén várható 
eredményhirdetés, szeptemberig kellene hogy ez a szervezeti egységnek felállnia 3 év alatt 3 
pályázati körrel számolnánk ez azt jelentené hogy a említett 10 millió euró az 3 körben kerülne 
kiosztásra. Körönként három összeghatárt jelöltünk meg:  mikro projektek 3-5000 euró közöttiek, 



 

kis projektek 5-10.000 euró, és nagyobb projektek, amiket 30.000 euró keretösszeggel lennének 
megvalósíthatóak. Láttok egy költségvetés tervet, ami a NIT-hez kapcsolódó költségeket 
jelentené bérköltségek, irodabérlés, mindenféle operatív költséggel számolunk.  Röviden ennyit 
szerettem volna elmondani. 
 

Bárkinek bármi kérdése van, kérem, tegye fel. Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. 
 

Ki az, aki el tudja fogadni, hogy a Nemzeti Ifjúsági Tanács induljon, mint a Norvég Civil Alap 
lebonyolító szervezeti pályázatán? 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a hogy a Nemzeti Ifjúsági Tanács induljon mint a Norvég Civil Alap 
lebonyolító szervezeti pályázatán. 

 (21  igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 
 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy a szavazás egyhangú. 
 

 

9.      Nemzetközi ügyek 

 

Hegedüs Zoltán: 
 

Megadnám a lehetőséget arra, hogy Franciska prezentálja számotokra az elkészült Nemzetközi 
stratégia legfontosabb pontjait.  
 

Nagy Franciska: 
 

Nagyon szépen köszönöm a szót. Először is megfogalmaztuk Jósa Bálint FEB taggal a különböző 
nemzetközi célokat és irányokat a NIT számára. Majd pozicionáltuk a NIT-et a nemzetközi térben, 
kijelöltük a NIT prioritásait, aminek kapcsán kooperálni szeretnénk más ifjúsági tanácsokkal, 
nemzetközi partnerekkel. Ilyen prioritás például a fiatalok lakhatása. Erősebb regionális 
együttműködésre törekszünk (V4, szomszédos országokkal). Különböző kampányokat tervezünk 
indítani (pl: kisebbségek, nyelvhasználat), illetve a közös érdekek és érdeklődés mentén 
nemzetköziekbe becsatlakozni. Mi is egyfajta Keleti nyitásba kezdtünk. Az azerbajdzsáni ifjúsági 
tanáccsal (NAYORA) szorosabbra fűztük a kapcsolatokat. Közös Visegrádi projekteket tervezünk, 
hogy erősítsük a kapcsolatokat a közös témák mentén. Hazai és nemzetközi szinten is a 
partnerségek erősítésén dolgozunk. Szorosabban kívánunk együttműködni a Külgazdasági és 
Külügyminisztériummal. Itt az Európa Tanács soros magyar elnöksége kapcsán bízunk a 
rendszeres egyeztetésekben, közös programokban (sport, pályázatok, kiállítások). Az magyar 
Európai Parlamenti képviselők és az EP Tájékoztató Irodájának segítségével szeretnénk az Európai 
Uniót közelebb hozni a fiatalokhoz. A jelenlegi kapcsolatok erősítésére és mélyítésére fogunk 
törekedni a BEIK-kel is. Erre jó példa az Ifjúsági Munka Konferencia, ami már több alkalommal 
sikeresen került a megrendezésre a BEIK és a NIT közös szervezésében. A stratégia részeként felül 
fogjuk vizsgálni az EU Ifjúsági stratégiáját, hogy lássuk, milyen célok valósultak meg itthon és 
miben lehet fejlődni még. Az Európa Tanács soros magyar elnökségét az ország 2021 májusától 
októberéig fogja ellátni. Ezen időszak alatt együtt fogunk működni a KKM-mel és a felelős 



 

tárcákkal. A központi téma az elnökség alatt a kisebbségvédelem lesz. Terveink között szerepel 
hazai és nemzetközi rendezvények lebonyolítása. Különböző pályázatokat szeretnék hirdetni a 
kisebbségvédelem, emberi jogok témakörében. Sport rendezvényeket és kiállításokat is tervezünk 
a 6 hónap alatt. Ezekkel célunk, hogy az Európa Tanács központi témáit is népszerűsítsük.  
  

Az EU ifjúsági stratégia felülvizsgálata után szeretnénk a magyar nyelvű fordítást a NIT honlapján 
elérhetővé tenni, és a téma kapcsán egy pályázatot hirdetni a fiatalok körében, mely a 
legsikeresebbek számára publikálási lehetőséggel is járhatna. Főbb célunk elérni a European Youth 
Forum-ban az állandó tagságot, akár magyar tagot is delegálni az elkövetkező években az 
elnökségbe vagy a tanácsadó testületbe. A teljes jogú tagság elnyeréséhez elengedhetetlen a 
Forum monitoringa. Reméljük, hogy a következő időszakban erre is sor fog kerülni személyes 
keretek között.  Más országok Youth Council-jaival való kapcsolatfelvételt, az eddigi kapcsolatok 
elmélyítését kiemelten fontos tartjuk. Szeretnénk, ha közös webináriumok valósulnának meg 
angol nyelven az ifjúsági tanácsaink között a közös témák mentén. Az őszi BICC meeting 
megszervezése és lebonyolítása nagy feladat lesz a szervezet és a Nemzetközi munkacsoport 
számára. Nem utolsó sorban a Nemzetközi munkacsoport fontos feladata egy külföldi kisokos 
összeállítása. A szervezetet képviselő fiatalok számára szeretnénk segítséget nyújtani, egy fajta 
felkészítést adni vele. A kint megszerzett tapasztalataikat szeretnénk egy report formon keresztül 
becsatornázni a NIT-be. Így jönne létre egy support-report rendszer. A stratégia részleteit a 
prezentációban látjátok. 
  

Köszönöm a  figyelmet.  
 

Hegedüs Zoltán: 
 

Van-e bárkinek kérdése még? Amennyiben nincs akkor ezen a napirenden is túl vagyunk, menjünk 
is tovább. 
 

10.   Döntés beérkezett tagfelvételi kérelmekről 
 

Hegedüs Zoltán: 
 

Ismertetném a beérkezett tagjelentkezéseket: AFS Magyarország őket bizonyára sokan ismeritek 
főleg középiskolásoknak szóló csereprogramokat szerveznek egy egészen régóta működő 
nemzetközi szervezet ők a kezdetek kezdetén 2012-ben alapító tagjai is voltak a Nemzeti Ifjúsági 
Tanácsnak. Második Veszprém megye Családi Társasjáték Egyesület, velük  úgy kerültünk 
kapcsolatba hogy az egyik lelkes önkéntesük a Közéleti Mentorprogramunk oszlopos tagja 
mentoráltként, ők főleg társasjáték napokat programokat szerveznek le. A harmadik pedig a Pécsi 
Egyetemisták Szövetsége Egyesület akik a pécsi egyetemisták számára szerveznek különböző 
programokat.  
 

A 3 tagfelvételi kérelelemhez van-e bárkinek bármi kérdése? 

 

Ha nincs, akkor szeretném jelezni hogy a következő időszakban is kiemelt figyelmet kívánunk 
fordítani arra elnökségi szinten, hogy új tagszervezeteket vonjunk be, különösen azokban a 



 

megyékben, ahol alacsony az elérésünk. Amennyiben nincs kérdés én javaslom azt, hogy 
szavazzunk a beérkezett tagfelvételi kérelmekről. 
 

Ki az, aki tudja támogatni az AFS Magyarország tagfelvételi kérelmét? 

 

A Küldöttgyűlés támogatta az AFS Magyarország  tagfelvételi kérelmét. (21 igen, tartózkodik, 1 
nem). 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy a Küldöttgyűlés 20 igen és 1 nem szavazattal 
megszavazta a tagfelvételt. 

Ki az, aki tudja támogatni a Családi Társasjáték Egyesület tagfelvételéi kérelmét? 

 

A Küldöttgyűlés támogatta a Családi Társasjáték Egyesület tagfelvételi kérelmét. (21 igen, 0 
tartózkodik, 0 nem). 

 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy a szavazás egyhangú. 
 

Ki az, aki tudja támogatni a Pécsi Egyetemisták Szövetsége Egyesülete tagfelvételi kérelmét? 

 

A Küldöttgyűlés támogatta a Pécsi Egyetemisták Szövetsége tagfelvételi kérelmét. 
(21 igen, 0 tartózkodik, 0 nem). 

 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára hogy a szavazás egyhangú. 
 

Köszönöm, és üdvözlöm az új tagszervezeteinket a NIT kötelékében. Bízunk benne, hogy értékes 
munkában lesz közös részünk a következő időszakban. 
 

11.   Egyebek 

 

Hegedüs Zoltán: 
 

Először is kérdezem van-e bárkinek bármilyen egyebe? Nemes Lacinak lesz, először is kezdeném a 
saját egyetemmel. Május 15-re tervezzük a soron következő Küldöttgyűlést a Zivatar utcában a 
Budapesti Európai Ifjúsági Központban, a megyei  delegáltak számára előre is jelzem, hogy ha 
minden rendben megy ez egy delegálti találkozóval egybekötött Küldöttgyűlés lenne. Ami a 
tavaszi dátumokat illeti nagyon sok rendezvényünk lenne, nagyon nehéz velük tervezni a helyzetre 
való tekintettel. Átadnám Nemes Lacinak a szót. 
 

Nemes László: 
 

Köszönöm a szót annyival szeretném kiegészíteni hogy az Felügyelőbizottság leszűrte a 
Küldöttgyűlésről a következtetéseket én azt gondolom hogy egy eredményes Küldöttgyűlést 
tudhatunk magunk mögött. Ugyanakkor tájékoztatom a küldötteket, hogy a KGY ülése alatt a FEB 
egy határozatot hozott a Baranya megyei mandátum kiadása kapcsán 2-1 arányban, mivel a 



 

kamera a kérés ellenére nem lett bekapcsolva. A későbbiekben ennek pontosabb szabályozását 
kérjük. Köszönöm a figyelmet. 
 

Hegedüs Zoltán: 
 

Szeretném megköszönni az előkészületeket a Felügyelőbizottságnak, köszönöm mindenkinek aki 
jelen volt az ülésen. Még egyszer megkérdezem van-e bárkinek valami kérdése, ami kimaradt? 
Amennyiben nincs köszönöm a részvételt bízom benne hogy minél hamarabb lesz lehetőségünk 
személyesen találkozni addig is figyeljétek a tőlünk érkező leveleket, eseményeket folyamatosan 
készülünk mindennel és egy óriási nagy tavaszi hadjáratot fogunk folytatni a programjaink 
pótlásával. Addig is vigyázzatok magatokra! 
 

 

 
 
 

Hegedüs Zoltán    

levezető elnök      
  

 

 

 


