
 

 

 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv 

Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség 2021. június 23-án megtartott elnökségi üléséről 

 

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

 

Időpont: 2021.06.23. 17:30 

 

Jelenlévők: 

Elnökség: Hegedüs Zoltán, Kovács Péter, Szabó Bálint (később érkezett), Nagy Franciska, Turi 

Ádám 

Felügyelő bizottság: Jósa Bálint,  

Titkárság: Kovács Dóra, Turucz Renáta,  

 

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 Turi Ádámot a jegyzőkönyv hitelesítésére.  

 

Nagy Franciska 

Szavazás: 

Igen: 4 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

Turi Ádám 

Szavazás: 

Igen: 4 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 



 

 

 

 

 

 

 

 

Az elnökség 4 igen szavazattal elfogadja Nagy Franciskát és Turi Ádámot jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

Napirend elfogadása: 

 

1. Elnöki, elnökségi beszámolók 

2. FEB tájékoztató 

3. A 2021. évi Szabadegyetem előrehaladása 

4. Lépj fel 2.0 – Szakmai műhelyek alakítása 

5. Érdekképviseleti ügyek, beérkezett tagszervezeti megkeresések 

6. Beérkezett kommunikációs vezető jelentkezések áttekintése 

7. Nyári fesztivál kitelepülések tervezése 

8. Programok, projektek előrehaladása 

9. TársMarket véleményezése, őszi innovációs programok tervezése 

10. Elnökségi feladatok státusza és előrehaladása 

11. 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: 

 

Legutóbb a Küldöttgyűlés előtt találkoztunk, igyekszem röviden beszélni, hogy mi történt az óta, 

május 22-én volt a Küldöttgyűlés. Május 26-án volt egy egyeztetésem az Erzsébet Ifjúsági Alappal 

ahol több ifjúsági ernyő szervezetnek és háttérszervezetnek a képviselője volt jelen. A fő téma az 

volt, hogy kinek milyen elképzelései és tervei vannak a nyári időszakra, másnap 27-én volt alkalmam 

Jósa Bálinttal együtt találkozni Rick Daems-al, az Európa Tanács elnökével. Május 29-30-án lezártuk 

a Pro/Kontra vitaversenyt az országos döntővel. Köszönöm Dórinak, Reninek és Ádámnak a 

jelenlétet a hétvégén és a szervezést. Június 2-án találkoztam korábbi MIK Elnök úrral, Szórád 

Gáborral egy jövőben induló projekt kapcsán.  Június 4-6. között sor került egy újabb közéleti 

hétvégére Gárdonyban, ami azt gondolom nagyon jól sikerült. Június 7-én találkoztam Mészáros 

Attila alpolgármester úrral, illetve aznap volt egy egyeztetésem a Tempussal, az idei ifjúsági 

területhez kapcsolódó támogatási szerződésekről volt szó, ugye ez a 10 millió forint, amit kapunk a  

 



 

 

 

 

 

 

 

CSTM-től. Június 9-én egyrészt egyeztettünk Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszonnyal, 

másrészt pedig részt vettünk Szakképzési Innovációs Tanács ülésén Ádámmal közösen. A jövőben 

Turi Ádám folyamatosan részt fog venni az ülésén, ő lesz, aki meghívottként képviseli a NIT-et a 

Tanács munkájában. Június 12-én sor került az Országos Ifjúsági Fórumra, erről Ádám tud majd 

részletesebben beszélni. Múlthéten, csütörtökön 17-én részt vettem az ENSZ Ifjúsági delegált átadás-

átvételre, ahol Jason Sparks leköszönt és Kelemen Balázs vette át a helyét. Ezen a héten pedig hétfőn 

kedden és szerdán folyamatosan hallgattunk meg Kommunikációs vezetői jelentkezőket, 16-an adtak 

be pályázatot, közülük 8 embert hallgattunk meg személyesen. Talán ennyi, amit előzetesen szerettem 

volna elmondani. 

 

Kovács Péter: 

 

Ami talán a leginkább hozzám kapcsolódik az az, hogy június 4-6. között megvalósult a Közéleti 

Mentorprogram 3. képzési hétvégéje Gárdonyban. Ezzel kapcsolatban volt egy egyeztetésem az 

Innopod beugrós trénereivel, itt átbeszéltük, hogy a 8 órás képzés hogyan fog velük felépülni. Másnap 

26-án tartottunk egy mentor megbeszélést és próbáltunk felkészülni a projektzárásra, ami most már 

elég vészesen közeledik. Június 12-én szombaton volt lehetőségem az MCC középiskolás program 

végzős hallgatóinak tréninget tartani érdekképviselet témában, pont a mai napon kaptam meg a 

visszajelzéseket hogy a résztvevők meg voltak elégedve. A tréning tartása mellett igyekeztem Elnök 

úrnak besegíteni a különböző szakmai feladatokban, valamint elkezdtem az NTP pályázatot írni (ami 

a Közéleti Mentorprogram forrása) holnap délelőtt szeretném, ha egy 90%-os fázisban lenne. Illetve 

bekapcsolódtam a kommunikációs vezetői pozícióra jelentkezők meghallgatásába. 

 

Turi Ádám: 

 

A Küldöttgyűlés óta a Pro/Kontra vitaverseny döntőjén volt lehetőségem részt venni. Emellett ahogy 

Zoli említette a Szakképzési Innovációs Tanácsnak az ülésén is részt vettünk. Megvalósultak az 

Országos Ifjúsági Fórumok 30-50 körül volt a résztvevők száma, azonban ennél magasabb szokott 

lenni a létszám.  Bízom benne hogy ősszel már teljes 100%-os Ifjúsági Fórumot tudunk tartani, 

mindezek mellette pedig a Szabadegyetem szervezésével foglalkoztam. 

 

Nagy Franciska: 

 

Június 2-án egyeztettem a Youth Forum képviselőivel, ezúton is köszönöm Zolinak és Szabó 

Bálintnak, hogy részt vettek ezen a megbeszélésen és hozzájárultak ennek a sikerességéhez. 

Részemről ennyi volt. Köszönöm. 

 

Szabó Bálint:  

 

Június 30-án véglegesítésre kerül a TársMarket.hu. Továbbá bekapcsolódtam a Szabadegyetem  

 



 

 

 

 

 

 

 

szervezésébe, lesz egy innovációs szekciónk, röviden ennyi történt a legutóbbi elnökségi ülésünk 

óta. 

  

2. FEB tájékoztató 

 

Jósa Bálint: 

 

Megkérdeztem a többieket, nekünk most jelenleg nincs olyan ügyünk, amivel foglalkozni kellene. 

 

3. A 2021. évi Szabadegyetem előrehaladása 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Hogy áll most a programterv? 

 

Turi Ádám: 

 

A programterv bő 1 hónapja kész. Végig mehetünk a panelbeszélgetéseken, és szekciókon. A 

résztvevők megvannak, vagyis a regisztrációt lezárhatjuk.  

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Hogyan állink a különböző workshopokkal és a trénerekkel: Fenntarthatóságival mi a helyzet? 

 

Nagy Franciska: 

 

Renivel foglalkozunk ketten vele. 

 

Turucz Renáta: 

 

Itt most vannak elakadások, de úgy néz, ki egyenesbe jövünk a végére.  

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Peti nálad mi a helyzet? 

 

Kovács Péter: 

 

Nálam ugye a Huth Gergely van, a Pesti srácoktól neki kellene beszélgető partnert keresni. Ha 

bárkinek van ide ötlete, azt megköszönöm, mivel egyelőre ez a sajtóvita nem akar összeállni sehogy 

sem.  



 

 

 

 

 

 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Szabadegyetem kapcsán bárkinek bármilyen operatív kérdése? Ha nincs léphetünk tovább. 

 

4. Lépj fel 2.0 – Szakmai műhelyek alakítása 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Az idő rövidsége miatt, mivel Bálintnak és Franciskának is idő előtt távoznia kell az ülésről, sajnos 

fél – háromnegyed óránk van, ezért javaslom, hogy erről a pontról külön egyeztessünk az egyes 

szakmai műhelyek vezetőivel, és lépjünk tovább a beérkezett tagszervezeti megkeresésre.  

 

5. Érdekképviseleti ügyek, beérkezett tagszervezeti megkeresések 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Láthattátok a Tudatos Ifjúságért Alapítványtól érkezett egy megkeresés a T/16365-ös számú 

törvényjavaslat, azóta már törvény kapcsán. Végig tudtátok nézni az emailezést, hozzászólt a TIA, a 

Szubjektív Értékek Alapítvány, az ERGO, valamint a Pécsi Egyetemisták Szövetsége. Illetve volt a 

hétfői napon egy tagszervezeti fórum, amin részt vettünk Petivel ketten, bent volt Bálint (Szubjektív), 

Kis András (PESZ), illetve a TIA-tól 2 képviselője Kaszás András és Szalóki Viktor. Készült róla 

egy emlékeztető én ez alapján kinyitnám a kérdést és szeretném hallani a véleményeteket.  

 

Szabó Bálint: 

 

A szóban forgó törvényjavaslat több törvényt is módosít, többek között az Mttv.-t, Reklámtv.-t, és az 

Ntv.-t. A NIT vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása rendelkezik a 

legnagyobb relevanciával. Az Ntv. módosítás értelmében a köznevelési intézményekben tanórai és 

egyéb foglalkozásokat a tanulók testi és szellemi fejlődésével kapcsolatos témakörökben csak 

nyilvántartásba vett szervezetek végezhetnek. A kapcsolódó részletszabályozást az emberi 

erőforrások minisztere rendeletben fogja közzé tenni. Ezek a foglalkozások meghatározó részét 

képezik a tagszervezeteink működésének, mivel mind az iskolákban, mind az intézményeken kívül 

tartanak foglalkozásokat különféle témákban fiataloknak. Ezért javaslom, hogy vegyük fel a 

kapcsolatot a részletszabályozás kidolgozásában illetékes tárcával, és folytassunk egyeztetést annak 

tartalmát illetően. Az ezzel kapcsolatos érdekképviseleti folyamatról adhatunk ki közleményt. Más 

jellegű megnyilvánulást nem tartok indokoltnak a téma egyértelmű átpolitizáltsága miatt. 

 

Kovács Péter: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A fórum szerintem jól megmutatta azt, hogy a tagszervezeteink nagy része érdektelen a törvényt 

illetően abból a szempontból, hogy plusz időt és energiát nem fektetett a közös diskurzus 

megindításába. 

Sajnálom, hogy csak két tagszervezetünk vett részt a megbeszélésen. A Bálint által felvetett tárcával 

történő egyeztetést támogatom, valamint a fórumon elhangzott érdekképviseleti protokoll 

kialakításával magam is egyetértek. A belső szabályzóink kapcsán gondolkodjunk azon, hogy milyen 

automatizmusokat lehetne kialakítani a tagszervezeti viták megindításáról. Például az elnökség vagy 

a tagok több mint 25%-a kezdeményezheti, hogy egy ügyben tagszervezeti konzultáció induljon. Én 

azt javaslom, hogy most indítsuk meg a diskurzust a tagszervezetek között, de a jövőben legyen erre 

egy mechanizmus, ami mentén megindulhatnak ezek a beszélgetések. A nyilvános megszólalás 

izgalmas kérdés. 

 

Turi Ádám: 

 

Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a NIT-nek és annak mindenkori elnökségének az ilyen 

kérdésekben véleményem szerint egyetlen feladata lehet: ez pedig a tagszervezetei véleményének 

összegyűjtése felerősítése. Minden alkalommal örömteli, ha a tagszervezetek részéről érkezik 

megkeresés valamilyen ügy mentén, amint az is, ha erről aktív párbeszéd indul el a levelezési listán. 

Fontosnak tartom, hogy ezeket a megkereséseket a lehető legszélesebb körben vitassuk meg belső 

fórumainkon. Szeretném megköszönni Elnök úrnak, hogy ezek szerint járt el és tagszervezeti fórumot 

hívott össze az online térben, valamint biztosította a lehetőséget a tagszervezeteink közötti párbeszéd 

elindítására. 

 

Az adott ügyet érintve számomra két dolog világos: a tagszervezeti fórumon a több mint száz tagunk 

közül csak néhány vett részt. Ezek alapján egyértelműnek tűnik, hogy a kérdésben a tagszervezeteink 

többségének támogatását bíró álláspont nem alakult ki. Így pedig azt sem érzem indokoltnak, hogy a 

NIT elnöksége a törvény kapcsán akár támogató, akár ellenző állásfoglalást tegyen közzé. 

 

Nagy Franciska: 

 

A kérdés véleményem szerint is nagyon megosztó, ezért nem egyértelmű, hogy mi a legjobb, amit a 

NIT tehet. Fontos, hogy erről beszéljünk itt és a tagszervezetekkel is. A Youth Forum részéről 

egyelőre nem érkezett semmilyen kérdés arra vonatkozóan, hogy mi a NIT álláspontja a kérdésben. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Köszönöm a véleményeket! Alapvetően két irányt látok a szervezet előtt: Az első, amiben úgy érzem, 

hogy konszenzus van, és szerintem a tagság részéről is egyértelműen támogatható lehet az a szakmai 

és képviseleti folyamatok elindítása. Itt javaslom, hogy vegyük fel a kapcsolatot az EMMI-vel és az 

Oktatási Jogok Biztosával. Utóbbi véleményét szerintem fontos lenne kikérni az ügyben, mig az 

előbbivel pedig el kell indítanunk egy párbeszédet annak érdekében, hogy a részletszabályozások 

kialakításába vonják be a különböző szakmai szereplőket, és alakuljon ki egy szakmai diskurzus.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Szerintem NIT-ként fel kell hívnunk a figyelmet a nyitott kérdésekre és az azokban meglévő esetleges 

problémaforrásokra. 

A másik lehetséges irány a nyilvános megszólalás. Ezzel kapcsolatban megfogalmaztunk pár 

kulcsüzenetet, aminek mentén elő lehet készíteni egy közleményt abban az esetben, ha az Elnökség 

egyhangúlag támogatja azt. Ezúton javaslom akkor, hogy szavazzunk ezekről külön.  

 

Ki az, aki egyetért azzal, hogy az ügy kapcsán indítsuk el a kapcsolatfelvélt és a szakmai – 

képviseleti egyeztetéseket? 

(5 – Igen, 0 – Nem, 0 - Tartózkodás) 

 

Ki az, aki egyetért azzal, hogy a NIT nyilvánosan szólaljon meg az ügyben? 

(3 - Igen, 0 - Nem, 2 - Tartózkodás) 

 

Mivel utóbbi kérdésben nincs egységes álláspont, ezért a javaslatom, hogy az itt elhangzottakról 

tájékoztassuk a tagságot a levelezőlistán, és kérjünk tőlük visszajelzést arra vonatkozóan, hogy mi az 

ő álláspontjuk, szólaljon-e meg a NIT a kérdésben, vagy egyelőre csak a szakmai folyamatokat indítsa 

el.  

 

6. Beérkezett kommunikációs vezető jelentkezések áttekintése 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

16 jelentkezőnk volt mindenkivel meg lett osztva, 8 embert hallgattunk meg kedden és szerdán. Ebből 

3 embernek küldtünk ki próbafeladatokat. Egyrészt Istenes Petra, másrészt Szűcs Klaudia, 

harmadrészt pedig Horváth Viola. Peti Reni mik voltak a tapasztalataitok mit gondoltok? 

 

Turucz Renáta: 

 

Sok fog múlni azon ahogy megoldják a próbafeladatokat, de úgy gondolom mindenki megnyerő 

személyiség. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Vasárnapig adunk nekik határidőt addig tudják majd beküldeni a próbafeladatok megoldásait. Peti? 

 

Kovács Péter: 

 

Én is azt gondolom hogy a feladatokon majd meglátjuk milyen komolysággal valósítják meg. Lényeg 

a lényeg hogy ebből a 3 ember közül igazából bármelyik jó lehet. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Rendben, akkor ezzel a napirenddel is megvagyunk.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Mivel az ülésen hamarosan három mandátum lesz jelen csak, és ezzel elveszítjük a 

határozatképességet, ezért a többi napirendi pontról egy következő alkalommal beszéljünk.   

 

 

7. Nyári fesztivál kitelepülések tervezése 

 

Nem volt róla szó. 

 

8. Programok, projektek előrehaladása 

 

Nem volt róla szó. 

 

9. TársMarket véleményezése, őszi innovációs programok tervezése 

 

Nem volt róla szó. 

 

10. Elnökségi feladatok státusza és előrehaladása 

 

Nem volt róla szó.  

 

11. Egyebek 

 

Köszönöm a jelenlétet mindenkinek, Szabadegyetemen találkozunk! 

 

  

Hegedüs Zoltán       Kovács Dóra 

levezető elnök        jegyzőkönyvvezető 

  

 

 

 

K.M.F. 

 

 

 

                                                                           

Nagy Franciska                   Turi Ádám 

jegyzőkönyv-hitelesítő     jegyzőkönyv-hitelesítő 


