
 

 
 

 
 

 
Rendkívüli ülés 

Jegyzőkönyv 

Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség 2021. november 14-én megtartott elnökségi 

üléséről 

 

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

 

Időpont: 2021.11.14 16:00 

 

Jelenlévők: 

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

Felügyelő bizottság: Jósa Bálint 

Titkárság: Kovács Dóra, Bajkó Kinga,  

 

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: 5 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

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

 

 

Napirend elfogadása: 

 

1.     Döntés a soron következő Küldöttgyűlés napirendi pontjainak kiegészítéséről 
2.     Egyebek 
 

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

Szavazás: 

Igen: 5 fő 

Nem: 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

 



 

 

 

 

1. Döntés a soron következő Küldöttgyűlés napirendi pontjainak kiegészítéséről 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Annak az apropóján találkozunk vasárnap eset, hogy érkezett egy javaslat miszerint a Küldöttgyűlés 

napirendi pontjait egészítsük ki a Nonprofit Kft létrehozásával kapcsolatos folyamatok ügyével. 

Ehhez a kezdeményezéshez nagyjából 10 tagszervezet csatlakozott, nekünk mint elnökségnek az 

Alapszabály értelmében 2 napunk van dönteni arról, hogy ez kerüljön-e napirendre vagy nem. Először 

kinyitnám a kérdezés lehetőségét. Van-e bárkinek bármilyen előzetes kérdése a témával 

kapcsolatban?  

 

Janzsó Ádám – Online hozzászólás: 

 

Én azt látom hogy a megyei közgyűlés illetve Küldöttgyűlés egy nagyon jó terep lehet egy konstruktív 

vitának. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Szuper, köszönjük Ádám. Mindenkitől szeretném kérni, hogy foglalja össze a véleményét. Ezt 

követően szavazunk róla. Alelnök urak. 

 

Kovács Péter: 

 

Az álláspontom ugye le is írtam a levelező listára, hogy én miért tartózkodtam. Én akkor is azt 

fogalmaztam meg javaslatként jó lenne már az előkészítési fázisban a tagszervezeteket megszólítani. 

Úgy látom, hogy ez a kialakult diskurzus elég sok szervezetet megszólított. Én így személyszerint 

meghajlok a kérés előtt, hogy vigyük fel napirendi pontként. 

 

Djogni Joel Ségnon: 

 

Én legutóbb is támogattam, álláspontom nem változott. Megértem mind a félelmeket és 

aggodalmakat, beszéltem erről Petivel is viszont én továbbra is támogatom az álláspontom. 

 

Szabó Bálint: 

 

Múlthéthez képest semmiképpen sem változott a véleményem, értelemszerűen a vita köré fonódott 

elnökségi ülésén is a jelenlegi körülmények között megkívánjuk-e szavazni a Nonprofit Kft-nek a 

létrehozását értelemszerűen egy szervezetnek a költségeinek felállítása különböző kérdéseket fel vet. 

Ez csak egy állomás, hogy megszavazzuk vagy sem. Köszönöm. 

 

Turi Ádám: 

 

 



 

 

 

 

Igazából az én álláspontom is egyszerű én korábbi döntéseimnél is azt képviseltem, hogy egy több 

mint 100 tagszervezettel rendelkező tagszervezet nem szólalhat meg csupán néhány tagszervezetnek 

a véleménye alapján. Levelemben is azt írtam, hogy úgy ebbe a helyzetbe nem lehet belemenni, hogy 

103-ból 4 tagszervezet szólalt meg. Az elmúlt napokban változott a helyzet. Nekem ez a véleményem. 

Köszönöm. 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

Köszönöm. Az én álláspontomat ismeritek. Az elmúlt 9-10 hónapban semmit nem változott ebben a 

kérdésben, illetve nem 3-6 embernek a dolga ezt eldönteni, hogy 103 tagszervezet mit szeretne. 

Bárkinek bármilyen egyebe kiegészítése van-e? Amennyiben nincs felteszem szavazásra. 

 

Ki az, aki támogatja, a Magyar Ifjúsági Szövetség javaslatára, hogy a soron következő 

Küldöttgyűlésen kerüljön napirendre a Nonprofit Kft létrehozásáról szóló döntés? 

 

(5-Igen, 0-Nem, 0-Tartózkodással) 

 

Megállapítom a szavazás egyhangú. 

 

 

2. Egyebek 

 

 

 

 

Hegedüs Zoltán: 

 

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

 

  

Hegedüs Zoltán       Kovács Dóra 

levezető elnök        jegyzőkönyvvezető 

  

 

 

 

K.M.F. 

 

 

 Szabó Bálint        Turi Ádám 

jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő  


