
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv 

Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség 2022. március 29-én megtartott elnökségi 

üléséről 

 

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

 

Időpont: 2022.03.29 17:00 

 

Jelenlévők: 

Elnökség: Kovács Péter, Turi Ádám, Szabó Bálint, Antal Kinga Kincső (online), Kocsis Petronella 

Aliz, Molnár Janka Sára (online), Simon Ádám 

Felügyelő bizottság: Hegedűs Imre,  

Elnöki megbízott: Jancsó András 

Titkárság: Kovács Dóra, Faragó Dóra, Bajkó Kinga   

 

Kovács Péter, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az 

elnökségi ülés határozatképes. 

 

Jegyzőkönyv: 

 

Kovács Péter 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. 

 

Kovács Péter felkéri Turi Ádámot és Simon Ádámot a jegyzőkönyv hitelesítésére.  

 

Turi Ádám 

Szavazás: 

Igen: 5 fő 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

Simon Ádám 

Szavazás: 

Igen: 5 fő 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nem 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

 

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

 

Napirend elfogadása: 

 

1. Elnöki, elnökségi beszámolók 

2. FEB tájékoztató 

3. Programok, projektek előrehaladása, státusza 

4. Beszámoló a megyei delegálti találkozóról 

5. Pályázati aktualitások, pénzügyek 

6. Európai Ifjúsági Év 2022 projekt 

7. Nemzetközi ügyek 

8. Egyebek 

 

 

Szavazás: 

Igen: 5 fő 

Nem: 0 fő 

Tartózkodik: 0 fő 

Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

1. Elnöki, elnökségi beszámolók 

 

Kovács Péter: 

Február 23-án egyeztettünk Varga-Végvári Enikővel az IPMCS új ügyrendjéről Szabó Bálint alelnök 

úrral. Február 25-én elindult az Ifjúság Európa Éve program sorozat kormányzati pillére az IM illetve 

a CSTNM közös szervezésében. Február 26-án megrendezésre került az Ifjúsági Konferencia Európa 

Jövőjéről esemény melyen többen is részt vettünk. Március 4-6 között rendeztük meg a komáromi 

közösségképzőt. Március 9-én a Debreceni ifjúsági megyei napon jártunk Simon Ádámmal. Március 

18-án megyei delegálti találkozót tartottunk a Magnet Közösségi Térben. Március 26-án került sor az 

ötödik Országos Ifjúsági Fórumunkra. Köszönöm mindenkinek a munkáját 

 

Turi Ádám: 

Március 4-6 között megvalósult a Közösségképző Komáromban, melynek főszervezője lehettem. 

Kiemelten foglalkoztam a beadásra került KA2-es projektünk partnerségi hálózatépítésével, így 

jártam egyeztetésen Székesfehérváron és Észak-Komáromban is. 

 

Kocsis Petronella Aliz: 

Köszönöm a szót, én is részt vettem a tavaszi közösségképzőn. Március 11-én részt vettünk a 

békéscsabai Lépj Fel-en Simon Ádámmal. Március 18-án Ádámmal és Dórival közösen bonyolítottuk 

le a delegálti találkozót a Magnet Közösségi Házban. 



 

 

 

 

 

Március 26-án pedig az első OIF-omat szerveztem meg, amiről most szólnék pár szót 12 

diákönkormányzat képviseltette magát, összesen 44 résztvevő volt vendégünk. Úgy gondolom egy 

nagyon jól sikerült rendezvény volt. 

 

Simon Ádám: 

Ebben a hónapban ami pozitív és nagy előrelépés volt a Lépj Fel-el való haladás, valamint az NMI 

irányában tettük egy olyan javaslatot, hogy hozzunk létre egy közművelődési munkacsoportot a NIT-

en belül. 

 

Molnár Janka Sára: 

Ősztől elindulna a tudós infulencerek képzésünk erről egyeztettünk nagyon sokat az elmúlt időben 

Elnök úrral. Egyelőre keressük a program fedezetét, de a stratégiai anyagok elkészültek.  

 

2. FEB tájékoztató 

 

Hegedűs Imre: 

A FEB-nek aktuális tájékoztatása nincs. 

 

 

3. Programok, projektek előrehaladása, státusza 

 

Kovács Péter: 

Kezdjünk a Lépj Fel!-el. 

 

Simon Ádám: 

Pozitív változásokról lehet beszámolni, ugyanis az elmúlt időszakban sok megyei napot valósítottunk 

meg. További feladataink vannak a munkacsoportok indításával 

 

Turi Ádám: 

A Közéleti Mentorprogram kapcsán köztes időszakban vagyunk jelenleg, volt egy webinárium ami 

megvalósult, ahol az ukrán helyzetről volt szó. A háttérben készül a következő hétvégének a 

programja. A mentor megbeszélések folyamatban vannak. A projektek sorozatban valósulnak meg. 

Fent marad a látóút azon már elkezdtem gondolkodni. 

 

Kovács Péter: 

A mentormegbeszélésig találjuk ki. 

 

Turi Ádám: 

Illetve a költséggel rágják a fülem folyamatosan, ezért kérem, hogy tekintsük át a fennmaradó 

költségvetést. 

 

Kovács Péter: 

Rendben. 

 

 



 

 

 

 

 

Kocsis Petronella Aliz: 

Az Építsd fel keretében 5 megtartott képzésnél tartunk. Folyamatban vannak a további időpontok 

egyeztetései. 

 

Turi Ádám: 

Pro/Kontra vitaverseny országos döntője május 13-14-én lesz a BEIK-ben. Egy online képzést fogunk 

csinálni azon a héten a csapatoknak. Komáromról röviden, a rendezvény alapvetően nagyon sikeres 

volt én különösen jól éreztem magam. 

 

Kovács Péter: 

A KMP zárónál a június 11-ben maradtunk valamint a szabadegyetemmel mi a helyzet? 

 

Turi Ádám: 

Igen, budapesti helyszín. Szabadegyetemnél helyszínről tudok beszámolni, folyamatos az egyeztetés 

Keszthely kapcsán. 

 

 

4. Beszámoló a megyei delegálti találkozóról 

 

Simon Ádám: 

Szerencsére kiütköztek a delegálti problémák elkezdtük orvosolni őket. Az elkészült anyagok 

mentén teszünk javaslatokat az elnökségnek további cselekvésre. A Küldöttgyűlésre frissítjük a 

Delegálti Kézikönyvet és elkészítjük az okleveleket. 

 

 

 

5. Pályázati aktualitások, pénzügyek 

 

Kovács Péter: 

Pályázatokkal kapcsolatban két aktualitásról számolnék be. Határidőre beadtuk az NTP felhívás 

keretében a Közéleti Mentorprogram következő évadára vonatkozó pályázatunkat, illetve két ESC 

pályázat érkezett be a NIT szervezésében. Beadásra került továbbá a korábban említett 

diákönkormányzatokkal és diákönkormányzatokat segítő pedagógussokkal foglalkozó KA2-es 

pályázatunk is. 

 

6. Európai Ifjúsági Év 2022 projekt 

 

Kovács Péter: 

Ahogy említettem a kormányzati nyitó esemény megvalósult. A pénzügyi lehívással még mindig nem 

jártunk sikerrel. A mai napon volt egy nemzeti koordinátori találkozó. A programelemek nagy része 

a második félévre van tervezve, így addig nem tudunk előrelépni, amíg nem egyezünk meg a 

Bizottsággal. A bizottság jelenleg egy kormányzati delegálópapírt vár, ezt igyekszünk még a 

szereplőkön áterőltetni. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. Nemzetközi ügyek 

Szabó Bálint: 

Igyekeztem segítséget nyújtani a beadott nemzetközi pályázatok kapcsán. A KA2 kapcsán rengeteg 

segítséget kaptunk Gosztom Enikőtől, és úgy vélem egy remek pályázatot raktunk össze. Március 

elején az Európai Ifjúsági Fórum brüsszeli találkozóján vettem részt, ahol a szervezet strukturális 

átalakítása volt a téma. Elkezdődött a BICC meeting szervezése, mindenkit buzdítok a személyes 

részvételre. 12 ország 13 ifjúsági tanácsának képviselői lesznek vendégeink Budapesten április 21-

24 között. 

 

Egyebek 

 

Kovács Péter: 

Van-e valakinek egyebe?  Ha nincs, köszönöm a figyelmet. Szép estét mindenkinek! 

 

 

 

 

Kovács Péter       Kovács Dóra 

levezető elnök        jegyzőkönyvvezető 

  

 

 

K.M.F. 

                                                                         

 

Simon Ádám                   Kocsis Petronella Aliz 

jegyzőkönyv-hitelesítő     jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


