
 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség 2021. július 15-én megtartott elnökségi üléséről 

 

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

Időpont: 2021.07.15. 17:00 

 

Jelenlévők: 

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

Ádám 

Felügyelő bizottság: Nemes László, Hegedűs Imre  

Titkárság: Kovács Dóra, Turucz Renáta, Istenes Petra  

 

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

elnökségi ülés határozatképes. 

 

Jegyzőkönyv: 

 

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

felkérést. 

 

Szavazás: 

Igen: 6 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

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

 

Hegedüs Zoltán felkéri Djogni Joel Ségnont és Szabó Bálintot a jegyzőkönyv hitelesítésére.  

 

Djogni Joel Ségnon 

Szavazás: 

Igen: 6 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

Szabó Bálint 

Szavazás: 

Igen: 6 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 



 

 

 

 

 

 

 

Az elnökség 6 igen szavazattal elfogadja Djogni Joel Ségnont és Szabó Bálintot jegyzőkönyv-

hitelesítőnek. 

 

Napirend elfogadása: 

 

1. Elnöki, elnökségi beszámolók 

2. FEB tájékoztató 

3. Szabadegyetem kiértékelés 

4. Innovációs projektek 

5. Érdekképviseleti ügyek 

6. Nyári fesztivál kitelepülések programjainak véglegesítése 

7. Programok, projektek előrehaladása 

8. NIT – Miniszterelnökség közös fotópályázat 

9. Őszi időszak tervezése 

10. Elnökségi feladatok státusza és előrehaladása 

11. Egyebek 

 

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

 

Szavazás: 

Igen: 6 fő 

Nem: 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

Az elnökség 6 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

 

1. Elnöki, elnökségi beszámolók 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Mielőtt el kezdeném a beszámolómat hadd mutassak be nektek valakit személyesen is, az új 

Kommunikációs vezetőnket, Istenes Petrát. 

 

Istenes Petra: 

 

Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek a köreitekben. 7 éve foglalkozom kommunikációval, 

mindenféle izgalmas területen dolgoztam már. Izgatottan várom a közös munkát. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Köszöntünk még egyszer. Legutóbb június 23-án, szerdán találkoztunk 1-1,5 órára. Másnap 24-én 

volt egy egyeztetésem Rácz Zsófi helyettes államtitkár asszonnyal, alapvetően a szervezeti 

aktualitásokról beszéltünk, illetve azokról a javaslatokról, amik a közösségi élet újraindításáról 

szólnak. Zanzásítva: források, kedvezmények, rendeletmódosítások, szabályzatmódosításokról volt 

szószámos kapcsolódó területen. Ezen a napon volt még egy jogi egyeztetésem dr. Pintér Mihállyal. 

Rendben lezajlott az idei évi Szabadegyetem, amiről külön napirendben beszélünk úgy is. Amit még 

kiemelnék, hogy július 13-án kedden egyeztettem Aáry Tamás Lajossal, ahol alapvetően 

beszélgettünk az esetleges együttműködésekről. Ugyanezen a napon megjelent az Y.Z címet viselő 

folyóiratunknak a legelső száma. A mai nap pedig egész sűrűre sikerült, reggel sor került az Ifjúsági 

Párbeszéd Nemzeti munkacsoport ülésére, ahol alapvetően nyári aktivitásokról beszéltünk, elkezdtük 

kialakítani a fesztivál kérdőívet. Ezt követően volt egy egyeztetésem a Parlamenti Ifjúsági Nap 

kapcsán, ahol konkretizáltuk a workshopok tematikáját és minden egyéb dolgot. Nagyjából ennyit 

szerettem volna a beszámolómnál át is adnám a szót Joelnek. 

 

Djogni Joel Ségnon: 

 

Köszönöm a szót. Én pár ponttal készültem csak. Az egyik a NIT Szabadegyetemén való részvétel, 

igyekeztem aktívan közreműködni a szervezésben is. Emellett amit még felírtam, hogy április óta 

sikerült újra összeülni a Társadalmi munkacsoportnak, az új tagok is bemutatkoztak. Illetve az ESC 

kapcsán volt Simon Ádám Vas megyei delegáltunkkal több egyeztetésem. Én ezt a 3 pontot emelném 

ki az elnökségi beszámolómban. Köszönöm. 

 

Nagy Franciska: 

 

Én is hasonlóan Joelhez 3 pontot emelnék ki, én is részt vettem a szabadegyetemen. Klenovics 

Patrikkal szervezünk közösen egy augusztus 5-i Fenntarthatósági eseményt, amelynek nagyrészt 

megvan a menetrendje és programja, valamint a Nemzetközi Munkacsoporttal is készülünk egy 

online ülésre.  

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Nekem van kérdésem, hogy akkor jól értem ez a gyöngyösi fenntarthatósági rendezvény a mi Légy 

tudatos projektünk eseménye?  

 

Nagy Franciska: 

 

Igen, igen. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Megjelent a kommunikációban? Ha nem akkor ezt egyértelműsítsük. Mert láttam magát az eseményt 

viszont sehol nem láttam benne a NIT-et.  

 

Nagy Franciska: 

 

Rendben szólni foguk hogy valahogy megjelenítsük. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Zárókonferenciára van ötleted? 

 

Nagy Franciska: 

 

Augusztusba akkor lesz egy Debrecen, szeptemberbe Győr és akkor okóberben pedig lehetne a 

zárókonferencia. 

 

Hegedűs Imre: 

 

Az augusztust gondoljátok végig, mert nekem elég sűrű lesz, az elején biztos, hogy nem érek rá 20-a 

ugye karneváli dolgok, majd ott tartunk, hogy szeptember eleje. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Jó akkor beszéljünk Vajda Árpival, hogy augusztusba Szegeden meg lehetne-e egy eseményt tartani. 

Peti? 

 

Kovács Péter: 

 

Köszönöm a szót. Legutóbbi elnökségi ülésünk óta volt egy megbeszélésem Simon Ádámmal, 

általános Vas megyei ügyekről beszélgettünk. Június 25-én került sor a Közéleti Mentorprogram első 

látóútjára ahol az Országgyűlésen vettünk részt egy háttérbeszélgetésen. Majd ezután együtt kerestük 

fel a MaTehetsz-et. Július 5-én Pécsett jártam, beszéltem egy lehetséges tagszervezet jelölttel. Június 

30-án pedig sikeresen leadtuk az újabb NTP-s pályázatunkat. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Köszönöm, Ádám? 

 

Turi Ádám: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Köszönöm én is megpróbálom röviden összefoglalni a mondandómat. Az Építsd felekkel dolgoztunk 

még Elnök úrral itt a jövőhéten beindul a képzési szezon, Tata, Komárom, Gyöngyös, Győr, 

Hajdúnánás és ráadásul az ODT is csak arra vár, hogy a következő 1-1,5 hétben képzésen vehessen 

részt.  

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Köszönöm Ádám. Bálint? 

 

Szabó Bálint: 

 

Részt vettem én is a Szabadegyetem szervezésében szekció előadóval járultam hozzá, melyről pozitív 

visszajelzések érkeztek. A honlappal kapcsolatban pedig csak annyit tennék hozzá, hogy jövőhétre 

készen van az új honlap. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Rendben, köszönöm. Jöjjön a FEB tájékoztatója.  

 

 

2. FEB tájékoztató 

 

Nemes László: 

 

Először is szeretnénk köszönteni Petrát, én Nemes László vagyok a Felügyelőbizottság elnöke, a mi 

dolgunk, hogy ellenőrizzük a szervezet működését, hogy szabályosan menjenek a dolgok. Jelen 

vagyunk a rendezvényeken. Egyébként mindent rendben találtunk, megkeresés nem érkezett felénk. 

Köszönöm. 

 

3. Szabadegyetem kiértékelés 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Indítsuk el a kiértékelő kört. Kérek mindenkit, hogy nyugodtan és őszintén fogalmazzon. A kiértékelő 

kérdőív kiment, annak az eredményeit Dóri megosztja veletek. Dóri kezdjük veled. 

 

Kovács Dóra: 

 

Igazából én sokkal jobban éreztem magam az idei évben, mint tavaly. Lehet, azért mert ez már a 

második volt és belerázódtam. Összességében én azt gondolom, ahol tudtuk segíteni egymást ott 

segítettük és ezt is szerintem jól lehoztuk voltak persze akadályok, az étteremmel az én hibámból is  



 

 

 

 

 

 

 

amire legközelebb figyelek majd, de egyébként akikkel beszéltem mindenkitől pozitív visszajelzést 

kaptam mind workshopok, szekciók kapcsán szóval szerintem nagyon jó volt. 

 

Turucz Renáta: 

 

Különböző platformokon talán mindenkivel megbeszéltük a visszajelzéseket, az ismét nagyon pozitív 

volt, hogy bármilyen probléma volt le tudtuk reagálni és a helyszínen meg tudtuk oldani a ezeket. 

Ami fontosabb, hogy legközelebb a szervezés első pillanatától kezdve projektvezetőt kell kijelölnünk 

akinél, összefutnak a szálak. Én hiszem azt, hogy a srácok nem sokat érzékeltek belőle. 

 

Djogni Joel Ségnon: 

 

Én is rácsatlakozom Reni gondolatára, hogy kell egy ember, aki minden aspektusát csekkolja a 

forgatókönyvnek. Szervezésben összességében szerintem nagyon jól sikerült. Nekem a szállás sokkal 

jobb volt, mint a tavalyi.  

 

Nagy Franciska: 

 

Hasonló véleménnyel vagyok én, is mint a többiek a panelbeszélgetések nagyon jók voltak. A 

workshopokon a fenntarthatóságin vettem részt én azt gondolom nagyon jól meg lett szervezve, jó 

volt, hogy volt gyakorlati része is. Tényleg nagyon élveztem igazi jó csapattá kovácsolódtunk. 

 

Faragó Dóra: 

 

Nagyon sok minden elhangzott itt előttem, a szállás részével kapcsolatban nagyon tetszett, hogy közel 

volt a Balaton főleg a reggeli vízitornánál. Sok résztvevőtől hallottam, hogy tetszett nekik hogy több 

volt a kötetlen program, én igazából egy workshopra ültem be, illetve arról is nagyon sok pozitív 

visszajelzést kaptam. A csapatépítőn is ezt vettem észre, hogy nagyon jól összeszokott a csapat.  

 

Nemes László: 

 

Ketté szedném a mondandómat, a DJP részéről is volt egy visszacsatolás nagyon pozitív volt, a 

rendezvénynek a szervezettsége. Ahogy végig néztük a készült fotókat nagyon jól eső érzés volt, hogy 

a résztvevők 90%-a ott volt a beszélgetésen. A másik oldalról nézve én azt láttam, hogy a szállás jobb 

volt a tavalyihoz képest.  

 

Kovács Péter: 

 

Azt gondolom jól sikerült a rendezvény, és a hibákra vonatkozóan mindig találtunk megoldást. 

Nagyon jó volt a hangulat, jót tett, hogy az elnökségi tagok kaptak egy-egy szekciót és bemutatták, 

hogy mivel foglalkoznak. Ténylegesen kézzel foghatók voltunk a résztvevők számára. 



 

 

 

 

 

 

 

Turi Ádám: 

 

A ma délelőttömet azzal töltöttem, hogy végig olvastam a kiértékeléseket, fel is írtam magamnak 

egy-kettőt, ami nagyon jó volt. Én azt éreztem, hogy a tavalyi szekciók erősebbek voltak. 

Panelbeszélgetésekre is azt tudom mondani, hogy eggyel közelebb, vagyunk már a jobbhoz, mint 

tavaly. Ami pozitív volt, hogy pontos volt a 10 órás kezdés a legnagyobb késésben is 10 óra 10 

perckor már kezdtünk. Nagyon egyben voltunk, de azt lehetett látni, hogy szinte zsinórba a 8. hétvége 

volt, amit lenyomtunk és azért kijött mindenkin a fáradtság. Nagyon erős újra nyitás volt, viszont 

összességében sikeresnek mondható. 

 

Szabó Bálint: 

 

A 2020-as Szabadegyetem úgy gondolom egy csúcspont volt a Covid utáni eufóriában, tényleg magas 

résztvevői számmal rendeztük meg. A Szakmai programok kapcsán pozitív visszajelzéseket kaptam. 

Összességében jó volt 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Igazából gyakorlatilag mindenki elmondott mindent én először is köszönöm mindenkinek a munkát 

a Szabadegyetem során mind az előkészítésben mind a megvalósításban. Nyilván vannak olyan 

pontok, amiket a jövőben érdemes lesz másképp csinálni. Alapvetően egy nagyon jó rendezvényen 

vagyunk túl, aminek nagyon jó volt a hangulata és tényleg köszönöm mindenkinek. 

 

4. Innovációs projektek 

 

Szabó Bálint: 

 

Ugye a fejlesztések lezárultak, voltak kiegészítések, melyekkel teljes lett. Szeretnék egy 

kommunikációs kampányt társítani mellé, videó kampányokat készítenénk. Ebben kérném majd Petra 

segítségét, hogy segítsen a projekthez kapcsolódó tervezésben. Köszönöm. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Remek én úgy gondolom, ez működhet. Menjünk is tovább a következő napirendi pontunkra. 

 

5. Érdekképviseleti ügyek 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Szeretnék adni nektek egy visszajelzést, ugye kulcstéma volt a pedofil törvény és annak az 

elfogadása, láthattátok, hogy utána beindult erről egy levelezés, ahol a tagszervezetek úgy foglaltak  



 

 

 

 

 

 

 

állást, hogy jelentős részük szerint a NIT-nek ebben nem kellene megszólalnia, ennek szellemében a 

szervezet nyilvánosan nem foglalt állást. Ez volt az egyik dolog a másik, pedig hogy küldtem 

javaslatokat a Közösségi élet újra indításáért felelős operatív törzsnek, jelen állás szerint hétfőn lesz 

az ülés, várom mi lesz a napirend. Három részre osztottam, amit beküldtem: egyrészt egyének - 

fiatalok családok szintjén, ott utazással közlekedéssel kapcsolatos terültetre tettem javaslatot. 

Sportolással és egészséges életmóddal kapcsolatos javaslatok. Iskolakezdési támogatás azt pont Imi 

küldte – teljes egészében beépítettem. Iskolai felzárkóztatás nyári táborok támogatása. A másik, amit 

te küldtél Imi az az üdülési támogatás családok számára. Szervezeti szinten tettem arra javaslatot, 

hogy egy költségvetés átcsoportosítással a GYIA kerete kerüljön növelésre, ifjúsági irodákra, 

közösségi terekre, járulék kedvezmények. Szabályozási kérdések: táborokkal, közművelődési 

intézmények esetén megvalósított nyári programok jelenleg nem a megfelelő módon vannak 

szabályozva, illetve ami még volt a külföldről érkező akár ESC, akár Erasmus+ projektek keretein 

belül érkező külföldi önkéntesek részvétele egyes programokon. Ezek voltak a legfontosabbak, illetve 

a civil területhez kapcsolódóan viszek be néhány anyagot. Amit erőteljesen fogok jelezni az az, hogy 

a NEA pályázati elszámolásoknál a következő években számos problémát okozhat, hogy a BGA nem 

akarja elfogadni az az elektronikus, csak az elektronikusan kiállított számlákat. Ezzel szeretnék a 

hétfői napon foglalkozni. Képviseleti ügyek kapcsán úgy gondolom ennyi. 

 

6. Nyári fesztivál kitelepülések programjainak véglegesítése 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Három fesztivál lesz, az idei évben ahová megyünk egyrészt a Campusra, majd az EFOTT-ra és 

augusztus végén pedig a SZIN-re. A 3 kitelepülésnél megvan mindegyiknek a fő koordinátora a 

Campus esetében Imi, EFOTT-nál Petra, míg a SZIN-nél Dóri. A fesztivál kitelepülésekre alapvetően 

három dologgal készülünk, egyrészt lesznek kerekasztal-beszélgetések, illetve lesz két aktivitás az 

egyik egy játék, amit majd Dóri ismertet a másik pedig egy kérdőív, mely hétfőre készen lesz. Dóri 

tiéd a szó. 

 

Faragó Dóra: 

 

Már a tavalyi kitelepülésekre terveztük meg ezt a játékot. Egy nagy kerékről lenne szó témákkal 

melyek a NIT-hez és projektjeihez kapcsolódnak, a Tabu kerék mintájára. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Rendben köszönöm, lesz 2 beszélgetésünk is: az egyiket, az Innovációsat én örülnék, ha Bálint te 

moderálnád. Toboroznunk kell még néhány önkéntest. 

 

Istenes Petra: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nekem olyan kérdésem lenne hogy az önkénteseknek mi szerzünk szállást vagy egyéni? 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Ezt egyénileg szokták megoldani. Akkor fesztivál kitelepülésekről ennyi. Menjünk is tovább 7. 

napirendi pontra. Ádám hogy álltok most konkrétan? 

 

 

7. Programok, projektek előrehaladása 

 

Turi Ádám: 

 

Az ESC-vel úgy állunk hogy a terv az kész a megvalósítás van hátra. Szeptemberre pedig el is tudjuk 

indítani. Minden rendezvényen a munkacsoport egyik tagja tartani.  A pályázatokkal kapcsolatban 

három érkezett be, még kettőről tudok ami biztosan be fog érkezni. Nagyjából ennyi. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Köszönöm Ádám. Peti Közéleti zárásról szeretnél-e valamit mondani? 

 

Kovács Péter: 

 

Programterv megvan. Szeretnék majd egy kiértékelést is a mentorokkal - mentoráltakkal hogy 

élvezték-e a közös munkát. Remélem hogy a 3. évadot minden hibából tanulságot levonva nem 100 

hanem 110%-ot tudunk teljesíteni. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Rendben köszönöm. Fenntarthatóságról volt szó, Joel beszéljünk egy kicsit a te projektedről is.  

 

Djogni Joel Ségnon: 

 

A Lépj Fel-el kapcsolatban szakmai műhelyeket szeretnénk tartani szeptember és november között. 

Ezekhez toborzunk embereket. Vannak vállalásaink melyeket teljesíteni kell, azt szeretnénk ha 

delegálti szinten különböző programokat tudnánk megvalósítani. Valamint az Önkéntesség Évével 

kapcsolatban is szeretnénk előrelépést tenni, a Fenntarthatósági projekttel összekapcsolhatnánk.  

 

Hegedüs Zoltán: 

 

A Ka3-ról még annyi hogy szeptemberre toltuk át a nyitókonferenciát, melyet alaposan 

előkészítettünk már, illetve jövőhéten keresni fogom a delegáltakat hogy a dátumokat kijelöljük, az 

idei évben szeretnénk megvalósítani a Megyei Ifjúsági napok legalább felét. A Szólj Beléről ahogy 

beszéltük, lesznek fesztivál kitelepülések, fesztivál kérdőívek, szeretnénk ismét csinálni egy nagy 

kutatást, nagyjából ennyi a projektekről. Őszre marad akkor biztosan a KA3 nyitó konferenciája 

Szegeden. Szeptember 29-re marad az Ifjúsági Munka Konferenciűnk a BEIK-kel közösen. Illetve a 

Közéletit tervek szerint október elsejéig kezdenénk. Az őszi Közösségképző október 8-10 közötti 

időszakra lőttük be Debrecenbe. Lenne egy OIF-unk október 16-al, Szólj Bele zárókonfink október  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

12-14. Amit még felkellene vinnünk mindenképpen az, Bálint szükségünk lenne egy dátumra az 

Innovációs projekthez. Egyelőre ennyit aprojektekről és dátumokról. Menjünk is tovább. 

 

 

8. NIT – Miniszterelnökség közös fotópályázat 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Érkezett egy felkérés a Miniszterelnökség részéről. egy fotópályázatot bonyolítsunk le, melynek célja 

az lenne hogy bemutassuk az újrainduló civil- és ifjúsági közösségi életet. Ehhez kapcsolódóan civil- 

és magánszemélyek egyaránt tudnak nevezni fotóikkal, olyanokkal amelyek valamilyen közösségi 

programon, vagy rendezvényen készültek. Ezeknek lenne egy zsűrizése, ahol az első helyezett 

részesülne pénz jutalomba az I. helyezett 300.000 Ft, a II. helyezett 250.000 a III. helyezett 200.000 

Ft-ot kapna, illetve lenne egy közönség szavazás aminek a győztese lenne a IV. díjazott kiválasztaná. 

A végén lenne egy díjátadója, a legjobb fotókból készülne egy album plusz lenne egy vándorkiállítás. 

Nagyjából ennyi, Renivel ketten visszük majd a projekt megvalósítását.  

 

9. Őszi időszak tervezése 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Bővebben volt szó a Projektek, programok előrehaladása napirendi pontnál. 

 

10. Elnökségi feladatok státusza és előrehaladása 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Megnézném hogy hogyan haladunk az excelben, ami biztos hiányzik az az átadás-átvételi 

dokumentumok. Idén meg kellene csinálnunk az év tagszervezete és év delegáltja díjat. Tagszervezeti 

bővítésről volt szó. Gazdálkodási területen vannak elmaradások. Munkacsoportok haladnak. Nyilván 

Imi az alumni eseményeket is be kell időzítenünk minél hamarabb az őszi programokat, én szeretném, 

ha legalább két alumni est megvalósulna akár online, akár offline decemberig. Projektekről volt szó 

részletesen, bízom benne, hogy minden egyes projektnek a végére, illetve arra a pontjára érünk 

december végére, ameddig szerettünk volna eljutni. Ahogy mondtam, új projekt és új feladat már nem 

várható, maximum szakértői és egyéb feladatok, amelyek esetleg egy – egy embert érintenek. Amit 

még szerettem volna elmondani az az, hogy elkövetkezendő két hétben szeretnék leülni mindenkivel 

hogy a második félvére mik vonatkozóan mik azok a vállalások amiket tud teljesíteni, annak 

érdekében hogy, minél kerekebben zárjuk le ezt az egész 2 éves ciklust. A következő bő egy hónapban 

kevesebb feladatotok lesz, ezért kérem a csapatot, hogy pihenjen, és lehetőség szerint feltöltődve 

vájunk bele szeptemberben az utolsó bő három hónapunkba. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Egyebek 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Van-e valakinek egyebe? Amennyiben nincs, köszönöm a részvételt. 

 

 

 

  

Hegedüs Zoltán       Kovács Dóra 

levezető elnök        jegyzőkönyvvezető 

  

 

 

 

K.M.F. 

 

 

 

                                                                           

Djogni Joel Ségnon                   Szabó Bálint 

jegyzőkönyv-hitelesítő     jegyzőkönyv-hitelesítő 


