
 

1 
 

 

Jegyzőkönyv 

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség 

Küldöttgyűlés 

 

Időpont: 2022. május 21. (szombat) 10.00 óra 
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Jelenlévő mandátummal rendelkező tagok: 
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Levezető elnök: 

Kovács Péter 
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Szavazatszámlálók: 

Nemes László, Jósa Bálint 
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Murai László, Bencze Norbert 

 

A Küldöttgyűlés napirendi pontjai: 

1. Elnökség beszámolója  

2. Felügyelő Bizottság tájékoztatója  

3. Szabályzatok módosítása  

4. 2021. évi számviteli beszámoló elfogadása  

5. A Nemzeti Ifjúsági Tanács 2022. évi költségvetésének módosítása  

6. Megyei működés fejlesztési lehetőségei  

7. A Nemzeti Ifjúsági Tanács 2022. évi szakmai és képviseleti témáinak bemutatása  

8. Nemzetközi ügyek  

9. Beszámoló a NIT projektjeinek előrehaladásáról  

10. Döntés beérkezett tagfelvételi kérelmekről  

11. Egyebek 
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Kovács Péter:  

Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség 

2022. évi első küldöttgyűlésén. Nagyon örülök, hogy itt tudtok lenni velünk személyesen a 

Budapesti Európai Ifjúsági Központ negyedik emeletén. Rettentő módon izgulok, hiszen ez az 

első alkalom, hogy egy ilyen szerep hárul rám. De mielőtt belevágnánk a küldöttgyűlésünk 

hivatalos részébe, elsőként szeretném felkérni Mohay Gergely főosztályvezető urat, a 

fiatalokért felelős főosztály vezetőjét, hogy tartsa meg köszöntőjét.  

 

Mohay Gergely:  

Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket, a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot. És különösen nagy 

szeretettel most, hogy az új elnökségnek a regnálása alatt az első küldöttgyűlésre kerül sor. 

Voltak változások az elmúlt időszakban a Nemzeti Ifjúsági Tanácsban, és mint azt 

tapasztalhattátok, az országgyűlési választások eredményeként is voltak, ha nem is hatalmas, 

de változások a kormányzatban is. Mint azt tudjátok, a családügyi és az ifjúságügyi terület, 

noha ez még nem jött ki az új statútumrendelet hivatalosan, de Csák János miniszter úrhoz fog 

tartozni, aki a kultúráért és innovációért felelős miniszter lesz, és az ifjúságpolitika is hozzá fog 

tartozni. És azt gondolom, hogy ezen az alkalmon, amikor a szervezet és a kormányzat életében 

is vannak változások, érdemes rögzíteni, hogy melyek azok a pontok, amelyet az 

ifjúságpolitikában, a továbbiakban is érdemes képviselnünk, nekünk is, mint kormányzat és 

nektek is, mint szervezet. Én összeszedtem, hogy nagyjából mik azok az alapvetések, amelyekre 

irányjelzőként érdemes a következőkben is figyelnünk.  

Először is a fiatalok életkezdése, anyagi függetlensége, otthonteremtését támogató intézkedések 

annak érdekében, hogy minél hamarabb magabíróak legyenek a fiatalok. Csák miniszter úr is 

elmondta a miniszteri meghallgatásában, hogy ez a cél, hogy magabíró, azaz önmagáért, sőt, 

akár a tágabb környezetéért is felelősséget vállalni képes fiatalok legyenek az országban.  

Aztán a fiatalok közösségi részvételének és közéleti integrációjának a támogatása helyben, az 

elidegenedés, az elvándorlás megelőzése érdekében. E célból az ifjúsági közösségek számára 

legalább megyei szinten mentorációt biztosító hálózat újjáépítése, vagy a meglévő hálózatok 

kiegészítése ifjúsági feladatokkal. Az Új Nemzedék Központnak a megyei hálózata, a közösségi 

tér hálózata az ugye megszűnt a programok lejártával, de én legalábbis fontosnak tartanám, 

hogy valamiféle hálózat továbbra is működjön.  

A következő ilyen alapvetés az ifjúsági munka, a fiatalokat segítő szakértői bázis és a 

tudásanyag jogszabályi és stratégiai környezetének rendezése. Ez visszatérő jelzés a 

szervezetek részéről is, hogy jó lenne rendbe tenni ezeket a fogalmakat, leporolni a 

jogszabályokat. Én, hogyha amennyiben továbbra is számít rám az új kormányzat és az új 

vezetés, ezt képviselni fogom, és nektek is javaslom, hogy az ez irányú javaslataitokkal, jó 

ötleteiteket ne fogjátok vissza.   



 

3 
 

Aztán fontos továbbra is a fiatal vállalkozók, innovátorok, valamint a fiatal gazdák és 

agrárszakemberek tevékenységének a támogatása is. A fiatal innovátorokat, például a Design 

Terminál támogatja, tehát ki van már épülve erre egy inkubációs ökoszisztéma. Ezt is említette 

egyébként miniszter úr a bizottsági meghallgatásában. Ez továbbra is egy kiemelt cél. Az 

ifjúsági agrárszakemberek pedig nyilvánvalóan azért, mert cél az, hogy helyben megtartsuk a 

fiatalokat, és az agrárpálya az ne egy lesajnált pálya legyen, hanem egy méltó és trendi pálya a 

fiataloknak.  

Aztán továbbra is célunk a rendszeres kapcsolattartás a stratégiai partnereknek tekinthető 

ifjúsági szervezetekkel. Az ő észrevételeik becsatornázása és célhoz kötötten megvalósuló 

egyeztetési fórumok fenntartása, mint ahogy eddig is csináltuk. Ez akár a Gyermek és Ifjúsági 

Alap program tanácsán keresztül megvalósulhat, akár más fórumokon keresztül, és továbbra is 

várjuk akár a Nemzeti Ifjúsági Tanács, akár a tagszervezetek, akár az itt jelenlévő HÖOK-nak 

a javaslatait a munkánk során.  

Fontos számunkra a fiatalok mentális és fizikai egészségének védelme, az online és az offline 

világban egyaránt. Ennek fontosságát talán nem kell jobban kihangsúlyoznom. A fiatalok életút 

és karriertervezését, önismeretét segítő programok támogatása, a pályaorientáció is ilyen. Most 

kedden volt alkalmam Székesfehérváron egy pályaorientációs képzés workshopon jelen lenni, 

és nagyon jó volt azt látni, hogy már helyi szinten is ilyen sok fiatalt meg tudtatok mozgatni.  

Fontos ezen kívül a nemzetközi ifjúsági kapcsolatok megerősítése, különös tekintettel a V4 

plusz országokra. És itt emelném ki, hogy a NIT-nek fontos szerepe van idén is az Ifjúság 

Európai Évének a koordinálásában, amire reményeink szerint a forrás is minél hamarabb meg 

fog érkezni. Illetve, ha előbbre tekintünk, akkor 2024-ben lesz a soros elnök. Magyarország 

lesz az Európai Unió soros elnöke, és ez az ifjúsági párbeszédben is többletfeladatokat fog 

jelenteni. Megtisztelő és szép feladat lesz, de sok munkával fog járni. Itt is számítunk a Nemzeti 

Ifjúsági Tanács közreműködésére.  

Azután külhoni magyar közösségekkel való kapcsolat további erősítése, külhoni ifjúsági 

kezdeményezések támogatása továbbra is prioritás számunkra. Ugyanúgy, ahogy az európai 

uniós forrásoknak a tudatosabb becsatornázása a közösségi értékeket képviselő ifjúsági 

szervezetekhez. És mivel az önkéntesség hozzánk tartozik, ezért az önkéntesség minőségének 

fejlesztése is továbbra is fontos számunkra, különösen az önkéntesek koordinációja terén, az új 

önkéntes stratégiának az elfogadásáról nem mondtunk le, csak az átmenet miatt megakadt az a 

folyamat, hogy az Önkéntes Tanácsot összehívjuk, folytassuk ezt a munkát, de számítunk erre. 

Itt is látunk már jó helyi példákat például Szombathelyen, ahol sikerült önkéntes stratégiát 

elfogadni helyi szinten.  

A generációkon átívelő közösségépítés az ugyancsak fontos, és ezt is azt gondolom, hogy az 

önkéntességen keresztül lehet megtenni, mert egy önkéntes akcióban ugyanúgy részt tudnak 

venni az idősebbek, mint a fiatalabbak. Én azt gondolom, hogy körülbelül ezek az alapvetések, 

és ahogyan eddig is, a továbbiakban is számítunk a NIT-nek az együttműködésére, akár kritikai 

észrevételekkel, akár egyéb módon, támogatással. Én tehát jó munkát és jó tanácskozást 

kívánok nektek a mai napra. Köszönöm szépen.  
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Kovács Péter:  

Köszönjük szépen főosztályvezető úr, és mi is bízunk benne, hogy tudjuk folytatni majd ezt a 

gyümölcsöző közös munkát. A küldöttgyűlés elején elsőként a Felügyelőbizottsághoz 

fordulnék, és kérdezném, hogy egyrészt szabályszerűen került-e összehívásra az ülés, 

határozatképesek vagyunk-e, és ha igen, akkor hány mandátum van jelen a teremben, és egy 

mikrofont szeretnék kérni a Felügyelőbizottság asztalához, hogy halljuk a zengedező hangú 

Nemes László elnök urat. Illetve, ha van a teremben olyan, aki mandátumképes, de még nem 

vette át, akkor azt meg nagyon gyorsan fáradjon oda az asztalhoz, és akkor 21 lesz. Hopp még 

egy. 

 

Nemes László:  

Az ülés szabályszerűen lett összehívva és 22 mandátummal határozatképes. Jó munkát!  

 

Kovács Péter:  

Köszönjük szépen! Ahhoz még, hogy a munkát meg tudjuk kezdeni, szükség lesz egyrészt egy 

levezető elnöknek a megválasztására, hagyományosan a levezető elnöki tisztséget a Nemzeti 

Ifjúsági Tanács elnöke szokta betölteni, úgyhogy én szeretném javasolni magamat erre a 

feladatkörre. Ki az, aki tud engem támogatni? Ki az, aki nem? És ki az, aki tartózkodik? Akkor 

köszönöm szépen, egyhangúan elfogadtuk.  

 

HATÁROZAT 

A Küldöttgyűlés levezető elnöke Kovács Péter, a NIT elnöke.  

A Küldöttgyűlés a határozatot egyhangúan elfogadja. 

(igen: 22, nem: 0, tartózkodás: 0) 

 

Kovács Péter: 

Jegyzőkönyvvezetőt is szükséges lesz választanunk. Ugye a jegyzőkönyv alapvetően 

hangfelvétel, hangfelvétel és szó szerinti alapon kerül rögzítésre. Kovács Dórát szeretném 

megkérni a jegyzőkönyv vezetésére. Ki az, aki tudja támogatni Dórit? Ki az, aki nem? Ki az, 

aki tartózkodik? Köszönöm szépen, egyhangúan elfogadtuk. 

 

HATÁROZAT 

A Küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetője Kovács Dóra.  

A Küldöttgyűlés a határozatot egyhangúan elfogadja. 

(igen: 22, nem: 0, tartózkodás: 0) 
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Kovács Péter: 

Két jegyzőkönyv hitelesítőt kellene választanunk. Én szeretném kérdezni, hogy ki az, aki 

vállalna ilyen feladatot? Murai elnök úr, szuper! Megtisztelsz. Norbi, esetleg? Köszönöm 

szépen, akkor a két budapesti országos szervezet képviseletében Murai László elnök úr, illetve 

Bencze Norbert elnökségi tagra tennék javaslatot. Ki az, aki tudja őket támogatni? Ki az, aki 

nem? Ki az, aki tartózkodik? Egyhangúan elfogadtuk őket. Köszönöm szépen.  

 

HATÁROZAT 

A Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére  

Murai Lászlót és Bencze Norbertet választja meg. 

A Küldöttgyűlés a határozatot egyhangúan elfogadja. 

(igen: 22, nem: 0, tartózkodás: 0) 

 

Kovács Péter: 

Előzetesen a napirendi pontokat megküldtük számotokra. Terveink szerint 11 napirendi pontot 

tárgyalnánk a mai napon. Írásban nem érkezett be napirend-módosítási javaslat, kérdezném, 

hogy van-e helyben módosítási javaslat? Ha nincs, akkor nekem lenne. Dórit kérném, hogy 

vetítsük ki a napirendi pontokat szokás szerint, hogy azok láthatóak legyenek.  

A hármas napirendi pont a szabályzatok módosítása lenne, viszont előterjesztés itt végül nem 

készült, úgyhogy szeretném ezt levenni. Értelemszerűen napirendi ponti tartalom hiányában, 

ezáltal akkor eggyel előrecsúsznánk, illetve az elnökség beszámolóját szeretném kiegészíteni a 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolójával. Ki az, aki ezekkel a módosításokkal tudja 

támogatni a napirendet? Ki az, aki nem? Ki az, aki tartózkodik? Szuper! Köszönöm szépen! 

Egyhangúan elfogadtuk. 

 

HATÁROZAT 

A Küldöttgyűlés a napirendet az alábbi módosításokkal elfogadja. 

1. Az Elnökség és a NIT a Fiatalokért Nonprofit Kft. beszámolója 

2. Felügyelő Bizottság tájékoztatója 

3. 2021. évi számviteli beszámoló elfogadása 

4. A Nemzeti Ifjúsági Tanács 2022. évi költségvetésének módosítása 

5. Megyei működés fejlesztési lehetőségei 

6. A Nemzeti Ifjúsági Tanács 2022. évi szakmai és képviseleti témáinak bemutatása 

7. Nemzetközi ügyek 

8. Beszámoló a NIT projektjeinek előrehaladásáról 

9. Döntés beérkezett tagfelvételi kérelmekről 

10. Egyebek 

A Küldöttgyűlés a határozatot egyhangúan elfogadja. 

(igen: 22, nem: 0, tartózkodás: 0) 
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Kovács Péter:  

Akkor szokás szerint az elnökség beszámolójával kezdenénk, és ezt az elnöki beszámolóval 

megkezdeném. Igyekeztünk minél részletesebben írásban összeállítani nektek a beszámolókat. 

Tegnap este érkezett olyan tagszervezeti vezetői megkeresés, ami ezeknek a beszámolóknak a 

részletességére vonatkozott, ami teljesen jogos és proaktív észrevétel volt. Ugye abból 

indultunk ki, hogy az előző kétéves elnökségi ciklusban folyamatosan azokat az észrevételeket 

kaptuk egyrészt tőletek, megyei delegáltaktól, másrészt tagszervezeti vezetőktől, hogy a 

küldöttgyűlés összehívásakor miért nem érhetőek el ezek a beszámolók, amikor megkezdtétek 

a megyei közgyűléseket, akkor ezek nem mindig voltak elérhetőek. Sok esetben csak a 

küldöttgyűlés napjára készültek el teljes részletességgel. Mi most azt a logikai rendet követtük, 

hogy április 30-áig készült el mindenkinek az írásos beszámolója. Ez azt jelenti, hogy a 

küldőgyűlés összehívásának időpillanatában, egy kivételével, mindenkinek az írásos anyagát 

elérhettétek. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szempontból jó változtatás volt, hogy nem 

kellett úgy megyei közgyűlést megtartani, hogy több elnökségi tagnak mondjuk hiányzott volna 

a beszámolója. Ellenben ez valóban annak a kárára történt meg, hogy bizonyos események ugye 

kimaradtak, értelemszerűen a május 21. és a május eleje közti időtartamot, azt majd szóban 

tudjuk kiegészíteni, valamint esetenként ezeknek a részletessége hagyott kívánnivalót maga 

után. Én azt tudom nektek ígérni, hogy erre a decemberi küldöttgyűlésnél oda fogunk figyelni, 

hogy ez minél részletesebb legyen és az írásos pontokat is kellő részletességgel tudjuk kifejteni. 

Viszont azt a szokásunkat szeretném megtartani, hogy a küldőgyűlés összehívásának 

pillanatában már legyen egy írásos anyagotok az előző időszakra vonatkozóan, úgyhogy ezt 

majd igyekszem hatékonyabban érvényesíteni minden elnökségi tagtársamnál, hogy ez időben 

megtörténjen.  

A beszámolómat olvashattátok, én talán két dologgal egészíteném ki. Egyrészt már az elnöki 

programban írtam arról részletesen, hogy én úgy láttam, hogy a 2018–2021 közötti időszak a 

Nemzeti Ifjúsági Tanács életében az a stabilizálódásról szólt. Az én programom nagyrészt a 

növekedésről szólt, arról, hogy milyen irányba és hogyan lehet ezeken a stabil alapokon egy 

szélesebb portfólióval rendelkező szervezetet létrehozni, és egy társadalmi szinten is látható 

szervezetet létrehozni. Én azt gondolom, hogy az elmúlt öt, négy és fél, most már majdnem öt 

hónapnak az eredményei, azok jó irányba mutatnak. Nyilván ez sok szempontból köszönhető 

egy véletlennek is, amit nevezhetünk Ifjúság Európai Évének. Egyrészt az elnöki program 

összeállításakor nem tudtuk még azt, hogy az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament 

közös határozatában fogja majd az általuk első béke, Covid utáni béke esztendőnek hívott 2022-

es évet az Ifjúság évének nyilvánítani. Azóta se béke esztendő nincs, ráadásul eltelt fél év és az 

Ifjúság Európai Éve is döcögve indul, de most már nagyjából azt tudjuk mondani, hogy sínen 

vagyunk. Itt egy nagyon nagy bizalmat és felhatalmazást kaptunk a családokért felelős tárca 

nélküli minisztériumtól akkor, amikor a nemzeti koordinátori tisztségre a NIT képviseletében 

Faragó Dórit és ezáltal magát a szervezetet jelölték. Mi igyekszünk ennek a bizalomnak 

megfelelni.  
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Korábban is már elküldtük számotokra azt a programtervet, amit összeállítottunk, részletesen 

beszéltünk a programtervről az online megyei delegálti találkozókon, az online tagszervezeti 

fórumokon, illetve a mai napon is majd a projekteknél be fogom mutatni nektek azt, hogy ez az 

év hogyan és milyen formában fog megvalósulni.  

A növekedés első szakasza az talán ennek tudható be. A növekedés második szakasza az az, 

hogy olyan új irányokat és olyan új projekteket próbálunk keresni, ahol úgy látjuk, hogy egy 

ilyen ifjúsági érdekképviseleti szervezetnek tere és lehetősége van. Erről is fogok majd 

hosszabban beszélni. Készült egy olyan KA2-es pályázatunk, ami jelenleg még elbírálás alatt 

áll, ami a diákönkormányzatok komplex fejlesztésére vonatkozott. Úgy érezzük, hogy egyrészt 

ezen a területen a szervezetnek elég komoly szaktudása, kompetenciája van, viszont jelenleg 

nincs olyan szervezet, ami országos szinten ezen a területen mentori funkciókat tudna ellátni. 

Úgyhogy mi arra szeretnénk vállalkozni majd a következő egy–másfél évben, hogy egy ilyen 

irányban tudjunk profilt kialakítani, és ezáltal a szervezetnek valamiféle társadalmi láthatóságot 

és társadalmi eredményeket is tudjunk generálni. Erről is lesz majd szó részletesen a szakmai 

érdekképviseleti napirendi pontban.  

A harmadik dolog, amit még szeretnék itt a beszámolónál kiemelni, ezzel kapcsolatosan is 

érkezett tegnap tagszervezeti vezetői visszajelzés a levelezőlistán, hogy a növekedéshez 

hozzátartozik az, hogy értelemszerűen a szervezetnek magának is növekednie kell. Ez jelenti 

azt, hogy a humánerőforrásnak növekednie kell, ez értelemszerűen magával hozza azt is, hogy 

korábban velünk együttműködő kollégák távoznak, új kollégák érkeznek, úgyhogy nagyon 

gyorsan engedjétek meg, hogy összefoglaljam nektek azt, hogy az elmúlt négy és fél hónapban 

milyen szervezeti változások történtek.  

Elsőként Faragó Dóri köszönt le a Szólj bele projektmenedzseri pozícióról február végén, 

viszont Dóritól nem búcsúztunk el, ő az Ifjúság Európai Évének nemzeti koordinátoraként 

továbbra is a csapat része, de immáron nem az Ifjúsági párbeszéd projektet vezeti, hanem vagy 

menedzseli, hanem az Ifjúság Európai Évében segít nekünk. Az Ifjúsági Párbeszéd projektnél 

egy új projektmenedzser került felvételre Bártol Luca személyében. Luca egy ambiciózus és 

nagyon tehetséges fiatal jogászhallgató, akinek volt már korábban projektmenedzseri irodai 

tapasztalata, úgyhogy Lucával közösen készülünk arra, hogy az új ciklusban, ami az elmúlt 

időszakhoz képest egy dupla ciklus, tehát egy ’22-től ’24-ig tartó időszaknak a menedzselését 

jelenti. Minél felkészültebben és hitelesebben tudjuk a magyar fiatalok hangját az európai uniós 

párbeszédben megjeleníteni.  

A Szólj bele projektmenedzseri változás után meghirdettünk az idei esztendőben egy 

ifjúságszakmai gyakornoki pozíciót. Itt is majdnem tíz jelentkezőnk volt erre a feladatkörre. Az 

volt a logikai megközelítés, hogy korábban három kisebb feladatkörre felvett gyakornokunk 

volt. Most egy gyakornokot kerestünk, aki komplexebb módon a szakmai érdekképviseleti 

munkát tudta támogatni. Ugye ezen a pozíción, vagy ebben a pozícióban jelenleg Kardos 

Laurával, Vas megyei delegáltunkkal működünk együtt, akinek ezúton is boldog születésnapot 

kívánok, hiszen ma ünnepli azt. Úgyhogy Laura június végéig még szakmai gyakornokként 

segíti a munkánkat.  
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Ezután Bajkó Kinga kollégánk jelezte, hogy a civil szektort szeretné maga mögött hagyni, és a 

multivilágba, a piaci szektorba szeretne továbblépni, amely döntését természetesen elfogadtuk, 

úgyhogy a kommunikációs munkatársi feladatkörre írtunk ki egy pályázatot. Itt is azt 

gondolom, hogy nagyon-nagyon jó jelentkezőkkel találkoztunk. És végül az elnökség Stekler 

Bendegúz mellett döntött e feladatkör kapcsán. Bendi most már lassan több mint egy hónapja 

dolgozik velünk együtt. Bendiről azt kell tudnotok, hogy korábban a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei tagszervezeteink környékén mozgolódott, diákönkormányzati vezető volt, többször 

részt vett NIT-es szabadegyetemeken, NIT-es képzéseken, úgyhogy ismerte a szervezetet. 

Közte megcsinált egy dániai BA képzést, ráadásul kommunikációs vonalon, úgyhogy a 

külföldről hazahozott szaktudását most a hazai civil szektorban kamatoztatja, amit mi pedig 

nagy örömmel veszünk, úgyhogy kommunikációs kérdésekben bátran és bizalommal tudtok 

Bendihez fordulni, majd.  

És végül, de nem utolsó sorban a legutolsó személyi változásunk az pedig az volt, hogy hát 

Dóri jelezte számunkra, hogy két és fél év után szeretne továbblépni, és úgy érezte, hogy egy 

kicsit pörgősebb munkakört szeretne magának választani. Úgyhogy a titkársági munkatársi 

feladatkörre is kiírtunk egy álláspályázatot. Itt is szintén nagyon értékes jelentkezőkkel 

találkoztunk, és végül az elnökség Kaszper Blanka mellett tette le a voksát. Blankáról azt kell 

tudnotok, hogy az elmúlt másfél hétben már az átadás-átvétel folyamatait megkezdte, és 

hétfőtől pedig teljes értékűen a titkársági munkatárs feladatkört és pozíciót fogja nálunk 

betölteni. Blanka emellett a Magyar Cserkészszövetség elnökségi tagja, úgyhogy ilyen ifjúsági 

kapcsolódási pontjai vannak. Korábban amúgy a cserkészeknél a titkárságon volt 

titkárságvezető, hogyha jól emlékszem, illetve elnöki asszisztensként dolgozott. Úgyhogy van 

már tapasztalata civil szervezetnek a menedzselésében és koordinálásában.  

Ezeket azért szerettem volna így elmondani, hogy legyen a jegyzőkönyv számára is 

egyértelműen rögzítve, hogy ezek a személyi változások a növekedési szakaszunkhoz 

hozzátartoznak, és továbbiakban is várhatóak még személyi bővülések. Szerencsére a beérkező 

projektek lehetővé teszik azt, hogy a humánerőforrás területén is fejlesztéseket hajtsunk végre. 

Én azt gondolom, hogy az a költségvetés, amit majd tárgyalni fogunk és látjátok majd az ötös, 

ugye ötös napirendi pontban, az indokolttá is teszi azt, hogy egy sokkal komolyabb 

infrastrukturális háttérrel lássunk neki a 2022-es esztendő második felének, illetve majd a 2023-

as évnek. Úgyhogy én nagyon röviden ezeket szerettem volna elmondani nektek. 

Természetesen mi is nagyon várjuk már, hogy a kormányzati struktúra letisztuljon és fel tudjuk 

venni a kapcsolatot az aktuális szakpolitikai vezetéssel.  
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Egy információ már biztos a korábbi kapcsolatainkból, hogy Szalay-Bobrovniczky Vince 

helyettes államtitkár úr folytatni fogja a civil területen a munkát. Ezt Gulyás miniszter úr, ha 

jól emlékszem, a parlamenti bizottsági meghallgatásán jelentette be, úgyhogy én helyettes 

államtitkár úrral már felvettem a kapcsolatot, illetve őt már a szabadegyetemre is meghívtuk, 

és vissza is jelzett, hogy természetesen érkezni fog. Várjuk, hogy a további struktúrában mi és 

hogyan fog kialakulni. Azt gondolom, hogy az a jó együttműködés, ámbátor mindezek mellett 

hatékony érdekképviselet, amit tudtunk végezni az elmúlt mondjuk három évben, illetve az 

elmúlt fél évben, az a későbbiekben is meg fog tudni maradni. Erről is majd részletesen beszélek 

a 6-os napirendi pontban, ahol a 7-esben, ahol a szakmai képviseleti témákat szeretném majd 

nektek bemutatni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha jól emlékszem, akkor mindenkit 

meghallgatunk ugye? Úgyhogy akkor én Turi Ádám alelnök úrnak adnám meg a szót.  

 

Turi Ádám: 

Nagyon szépen köszönöm, elnök úr! Az én beszámolómat is megtalálhattátok a Drive-on, 

ugyan néhány nap késéssel került fel, amiért külön elnézést kérek és szeretném megköszönni 

HÖOK elnök úrnak, hogy ezt már minden social media követőjének a tudtára is adta. 

Egyébként szóban a beszámolómat csak a legfontosabb projektek mentén szeretném 

kiegészíteni. A közéleti mentorprogramnak több régiós mentora és tagja is jelen van. Le fogjuk 

zárni az idei évadunkat, és külön örülök, hogy Gergő főosztályvezető úr is említette, és én is 

pont néhány napja írtam a közös csoportunkba, hogy fantasztikus látni az idén végén azt, hogy 

milyen jó régiós projektek tudtak megvalósulni, és hogy milyen jó a csapat. Talán ennél jobb 

alkalom nem is lehetne arra, hogy elmondjuk, hogy jövőre is indul a közéleti mentor program, 

szóval lesz negyedik évadunk is.  

Hogyha tovább haladunk, akkor lezártuk a Student rights, human rights! projektünket, úgyhogy 

a www.oktatasijogok.hu elérhető és lehetőség van arra, hogy ott bármilyen vélt vagy valós 

panaszt a diákok megtegyenek, és utána azt tudjuk továbbítani, és ki tudjuk vizsgálni, valamint 

ugye minden régióban megvalósultak diákjogi workshopjaink és képzéseink is. Peti már 

említette, hogy szeretnénk nagyobb ívben is folytatni ezt a projektet.  

A tavaszi közösségképző március 4–6. között az ország egyik, ha nem a legszebb rendezvény 

helyszínén, a komáromi Csillagerődben megvalósult. Többen jelen voltak, bízom benne, hogy 

jól érezték magukat, a visszajelzések alapján mind szakmailag, mind pedig valóban 

közösségileg egy nagyon pozitív rendezvény volt, legalábbis így értékelték a résztvevők.  

Egy héttel ezelőtt a Pro és kontra vitaversenyünk is véget ért ide, az idei évadban több mint 60 

csapat regisztrált vagy nevezett és a különböző fordulókon túljutva aztán kilencen vitatkoztak 

végig az előző hétvégén, és derült ki, hogy ki az idei év legjobb vitacsapata. Sokak számára 

ismerősek lehetnek a résztvevők, és csak arra akartam kitérni, hogy külön öröm, hogy vannak 

olyan középiskolások, akik akár az ODT, akár más területről becsatlakoznak, és aztán 

szabadegyetemek, közösségképzők, vitaversenyek és egyéb NIT-es rendezvények visszajáró 

vendégei lesznek.  
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És ha már itt járunk, bár külön napirendi pontban is említeni fogjuk, de még a NIT 

szabadegyetemre is szeretnék kitérni, és bár lesz róla egy prezentációm, csak annyit szeretnék 

még már most is elmondani, hogy már az elérhető helyeknek a fele betelt. Tehát, hogy aki 

szeretne szabadegyetemezni július 7. és 10. között Keszthelyen, az akár most is előrevetíti a 

telefonját, és regisztrálhat, de ezt még a mai napon el fogom mondani. Röviden ennyivel 

szerettem volna kiegészíteni a beszámolómat, és szeretném kérni a tisztelet küldött gyűlést, 

hogy fogadja is majd el azt. Köszönöm.  

 

Kovács Péter: 

Köszönjük szépen. Nem tudom, kérdéseket most fel lehet tenni, ha van? Egybe a végén. Jó, 

akkor Kocsis Petronellának adnám meg a szót.  

 

Kocsis Petronella: 

Nagyon szépen köszönöm a szót. Én is röviden ki szeretném egészíteni az elnökségi 

beszámolómat, amit szintén olvashattatok feltöltve a drive-on. Én elsősorban a megyei 

delegáltakkal, illetve a diákönkormányzatok helyzetével foglalkozom, és az utóbbi néhány 

hónapban is erre fektettem a hangsúlyt. Ami talán így, sőt, nem is talán, hanem biztos, hogy a 

legnagyobb programom volt az előző hónapokban az Országos Ifjúsági Fórumnak a 

megrendezése, ami azt gondolom, hogy sok eredménnyel bírt, ugyanis 12 diákönkormányzat 

képviseltette magát országos szinten. Ez Kelet és Nyugat-Magyarországot is jelent egyaránt. Itt 

44 résztvevő volt összesen, illetve jelen volt az Országos Diáktanács és a Diáktájékoztatás is.  

Ezen kívül mutatom azt, hogy pörögnek az Építsd fel képzéseink is, tehát hogy kapunk 

felkéréseket is, illetve én is nagyon szívesen megyek ezeknek a képzéseknek a megtartására, 

csak hogy néhányat említsek, Tatabánya, Rákóczifalva fiataljainak tartottunk az utóbbi 

időszakban képzést, illetve Szekszárdnak.  

Ezen kívül még, amit szeretnék mindenféleképpen kiemelni, hogy a legutóbbi megyei Ifjúsági 

Napon Kaposváron vettem részt, ahol a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot mutathattam be a kaposvári 

fiatalok számára, illetve egy nagyon értékes és gyümölcsöző kerekasztal beszélgetésen 

vehettem részt a helyi fiatalokkal.  

Ezen kívül még elindult az Ifjúság 220 képzésünk is, ahol volt szerencsém a Nemzeti Ifjúsági 

Tanácsot bemutatni a résztvevőknek és a csapatépítő alkalmon megismerni a résztvevőket. A 

diákönkormányzatok, illetve megyei delegáltak körében szeretnék továbbra is a munkámat 

folytatni, és röviden én ennyivel szerettem volna kiegészíteni a beszámolómat, úgyhogy kérném 

a tisztelt küldöttgyűlést, hogy majd fogadjátok el a beszámolómat. Köszönöm szépen.  

 

Kovács Péter: 

Köszönjük szépen Petronella. Jankának adnám meg a szót.  
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Molnár Janka Sára: 

Köszönöm szépen én is. Az én beszámolómat is láthattátok. Ó, köszönöm. Ahogy láthattátok 

is, nálam a fő fókusz a Tiktokon volt, és a célunk az, hogy ősszel elindulhasson egy teljesen 

egyedülálló képzés, ami főleg azt jelentené, hogy egyrészt ilyen NIT-Tok influenszereket 

képzünk ki, illetve a ti megjelenéseteket is elősegítjük, szóval itt már előre mondjuk, hogy sok 

szeretettel várunk tőletek is lelkes jelentkezőket. Ahogy tudjátok, elég dinamikusan fejlődő 

platformról van szó, ahol a fiatalok elég aktívan képviseltetik magukat, mi pedig nagyon 

szeretnénk hozzájuk szólni, nekik értéket teremteni. Ez elég sok előkészítést igényelt, egyrészt 

szakmai részről, másrészt egy csomó networking eseményre próbáltam elmenni, hogy minél 

több olyan emberrel megismerkedjek, aki releváns lesz a későbbiekben, itt értek olyat, hogy én 

márkaépítés, márkaépítés, beszéd, szóval, hogy szakembereket majd be tudjunk vonni, illetve 

összeállt egy ilyen elsődleges költségvetés, amit amint lefixálunk majd a következő 

beszámolónkban láthatjátok, és akkor el tudjuk indítani ezt a programot. Szóval én azt hiszem, 

ennyivel szerettem volna kiegészíteni a beszámolómat, és remélem, hogy ősszel jöttök a Tiktok 

influenszerképzésre és díjra. És én is kérlek titeket majd, hogy fogadjátok el a beszámolómat!  

 

Kovács Péter: 

Köszi szépen Janka! Simon Ádám elnökségi tag úrnak adnám meg a szót.  

 

Simon Ádám: 

Köszönöm a szót. Láttátok ti is nálam a napirendi ponthoz kapcsolódóan a feltöltött 

dokumentumot. Ehhez szeretnék néhány aktualitást hozzákapcsolni. Az egyik, hogy nagy 

örömünkre május második hetében megalakult a Nemzeti Művelődési Intézettel közös 

munkacsoportunk, közművelődési munkacsoport. Ez egy kétéves folyamatnak az egyik első 

állomása és eredménye volt, hogy közművelődéssel közösen kialakítsunk egy olyan programot, 

amellyel egyik oldalról a köznevelési munkatársak a legkisebb településen is releváns ifjúsági 

információkat, illetve ifjúság szakmai készségfejlesztő programokat érhessenek el, ezáltal a 

NIT-nek a bemutatása is megtörténjen, másik oldalról, hogy a NIT is betörjön egy új területre, 

ami a kultúra és a közművelődés iránya.  

A kulturális téren még egy olyan változás, szintén pozitív változásról tudok nyilatkozni, hogy 

jövő héten folytatódik az egyeztetés Csapláros Andreával, a Savaria Megyei Hatókörű Városi 

Múzeum igazgatójával, aki egyben a Megyei Vidéki Múzeumok Szövetségének vezetője is. Itt 

is egy olyan mintaprogram kidolgozását kezdtük meg, amelyben fiatalokat tudunk majd 

bevonni és készségfejlesztő programot tudunk számukra nyújtani a kulturális téren történő 

aktivizálódásra, úgyhogy ilyen szempontból ez a két fő együttműködés az, ami most így az 

elmúlt hetekben így kialakult, és elindult.  
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Emellett folyamatos tárgyalások vannak a Helyi Televíziók Országos Egyesületével, hogy a 

megyei ifjúsági hírekben is megjelenjen a Nemzeti Ifjúsági Tanács, illetve fordítva, mi is 

értesüljünk a legkisebb települések ifjúsági híreiről, úgyhogy itt is elindult egy ilyen folyamat.  

A többi hozzám tartozó területről lép fel, illetve megyei delegált rendszerrel kapcsolódó 

napirendi pontnál fogok beszélni. Úgyhogy szeretném megkérni a tisztelt küldöttgyűlést, hogy 

amennyiben lehetséges, akkor fogadják el a beszámolómat, de hogyha nem voltam meggyőző, 

akkor egy három-négy órás előadást tudok tartani, hogy ezt meg tudjuk változtatni. Köszönöm!  

 

Kovács Péter: 

Köszönjük szépen, Ádám! Mint láthatjátok, kettő elnökségi tagtársunk nincs itt jelen az 

asztalnál, viszont, ha minden a jól alakul, akkor a virtuális térből Szabó Bálint nemzetközi 

ügyekért felelős alelnök urat elő fogjuk tudni varázsolni, aki éppen külföldi kiküldetését tölti. 

Bízom benne Bálint, hogy hallasz és hamarosan láthatunk is téged. Egyelőre nem hallunk: addig 

is művészettörténetileg megpróbáljuk kielemezni, hogy milyen festményeket látunk mögötted, 

ez a korai avantgárd alkotások, és Picasso Guernicája, nem? Bálint, próbáld meg most!  

 

Szabó Bálint: 

Sziasztok! 

 

Kovács Péter: 

Szuper, hallunk, hallunk!  

 

Szabó Bálint: 

Jó, én továbbra sem látlak titeket, úgy hogy előkeresek egy régi csoportképet.  

 

Kovács Péter: 

Képzelj oda!  

 

Szabó Bálint: 

Odaképzellek titeket. Szeretnék én is mindenkit köszönteni, és részben elnézést kérni, hogy 

nem tudok ott lenni veletek személyesen, de ez az első olyan küldöttgyűlés, amit ki kell 

hagynom a személyes jelenlét tekintetében mióta kommunikációs munkatárs, illetve elnökségi 

tag vagyok. De talán stílusosan is jön ki, hogy nemzetközi ügyekért felelős alelnökként 

külföldről jelentkezek be. A beszámolómat illetően láthattátok, az eseménynaptár feltöltésre 

került. Többen hiányolták a szöveges beszámolós részt, emiatt szíves elnézésüket is türelmüket 

kérem. Ez a jövőben kiegészítésre fog kerülni. Pusztán annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy 

nagyon sok esemény történt az elmúlt 5 hónapban, cirka 5 hónapban, amelyet talán méltóbb 

egy átfogóbb előadásban, illetve később publikálásra kerülő részletesebb szöveges 

dokumentumban a tagszervezetek elé tenni.  
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Úgyhogy még decemberben a megválasztásunkkor elnök úr által felkért feladatok tekintetében, 

ugye én egy olyan diverzifikált rendszert képzeltem el a területen, mely egyszerre alakul a 

nemzetközi támogatásokra és a nemzetközi érdekképviseletre, illetve felülvizsgálja nemzetközi 

együttműködéseinket. Ennek tekintetében olvashattátok, hogy a támogatások terén rengeteg 

forráslehívásra került és kerül majd sor. Kifejezetten decentralizált például az Erasmus 

pályázatokból, illetve az Európai Szolidaritási Testületi alapból. Ezekről a kapcsolatokról, 

részletesen is fogok számszerűen, illetve tevékenységek körében is beszámolni, 

érdekképviseleti területen is az elmúlt hónapban sikerült felpörgetni olyan eseményeket és 

folyamatokat, amelyek talán 2017 óta az elmúlt öt évben döcögősen vagy kevésbé hatékonyan 

mozogtak előre, úgyhogy olvashattatok arról is, hogy az idei félévben Magyarországon 

tartottuk meg a BICC találkozóját. Ez egy informális frakciócsoportja az Európai Ifjúsági 

Fórumnak, melynek keretében 12 ország 13 nemzeti ifjúsági tanácsát fogadtuk Budapesten 4 

napon keresztül. Ehhez kapcsolódóan pedig két, az Európai Ifjúsági Fórum által szervezett 

egyeztetésen vettem részt Brüsszelben, és ebből az utóbbi év a múlt hétvégén került sor, ahol 

lezárásra került a tagfelvételi eljárási folyamatunk, erről szintén részletesebben szeretnénk majd 

a kapcsolódó napirendi pontba.  

A szövetségi és együttműködési rendszerünkkel kapcsolatban mind a felülvizsgálatban 

haladtunk előre, szerintem kiváló lehetőséget biztosított ez a budapesti találkozó, amit mi 

szerveztünk meg az Ifjúsági Európai Évének keretében az eddigi partnereinkkel, ugye ez az 

említett BICC találkozó, ahol megvizsgálhattuk mi is személy szerint, hogy kikkel milyen 

fronton tudunk együttműködni, akár érdekképviseleti, akár más területen. Ehhez kapcsolódóan 

sor került egy kifejezetten V4 fókuszú együttműködési gondolkodása is, a szlovák, a lengyel, 

illetve a cseh nemzeti ifjúsági tanácsokkal. Illetve szintén beadásra került egy olyan pályázat, 

Erasmus Plus együttműködési partnerségi kategóriában, ahol egy szektorközi 

együttműködésről beszélhetünk, mind felsőoktatási, mind civil szervezetek, mind pedig 

államigazgatási szereplők szerepet vállalnak majd ebben a projektben, és ha megengeditek, 

majd erről is részletesebben a vonatkozó napirendi pontban beszélnék, és hogyha bárkinek 

bármilyen kérdése van, akkor állok szívesen rendelkezésre. Köszönöm szépen. 

 

Kovács Péter:  

Köszönjük szépen, alelnök úr, és hogy tudtál így csatlakozni hozzánk. Végül, de nem utolsó 

sorban Antal Kinga Kincső kimentését kérte a mai ülésről, ugyanis a tegnapi napon Covid-

kontakt személy lett, úgyhogy az ő beszámolóját is elérhetitek írásban, a drive-on, úgyhogy én 

kiegészíteni azt sajnos most szóban nem fogom tudni.  

Kérdezném, hogy van-e esetleg kérdésetek vagy észrevételetek az elhangzottakkal 

kapcsolatban. Amennyiben nincs, akkor egyesével szükséges szavaznunk a beszámolókról, 

akkor kérdezném, hogy először ki az, aki tudja támogatni, és ki az, aki el tudja fogadni Turi 

Ádám alelnök úr beszámolóját? Ki az, aki elfogadja? Ki az, aki nem? És ki az, aki tartózkodik? 

Egy nem és egy tartózkodással elfogadtuk a beszámolót.  
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HATÁROZAT 

A Küldöttgyűlés elfogadja Turi Ádám, alelnök beszámolóját. 

A Küldöttgyűlés egy nem és egy tartózkodással elfogadja a határozatot. 

(igen: 20, nem: 1, tartózkodás: 1) 

 

Kovács Péter:  

Ki az, aki tudja támogatni Kocsis Petronellának a beszámolóját? Ki az, aki nem? Ki az, aki 

tartózkodik? Egyhangúan elfogadtuk a beszámolót.  

 

HATÁROZAT 

A Küldöttgyűlés elfogadja Kocsis Petronella beszámolóját. 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a határozatot. 

(igen: 22, nem: 0, tartózkodás: 0) 

 

Kovács Péter:  

Ki az, aki tudja támogatni Molnár Janka Sára beszámolóját? Ki az, aki nem? Ki az, aki 

tartózkodik? Egyhangúan elfogadtuk ezt a beszámolót is.  

 

HATÁROZAT 

A Küldöttgyűlés elfogadja Molnár Janka Sára beszámolóját. 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a határozatot. 

(igen: 22, nem: 0, tartózkodás: 0) 

 

Kovács Péter:  

Simon Ádám beszámolójáról szavazunk. Ki az, aki tudja támogatni? Ki az, aki nem? Ki az, aki 

tartózkodik? Köszönöm! Egyhangúan elfogadtuk ezt is.  

 

HATÁROZAT 

A Küldöttgyűlés elfogadja Simon Ádám beszámolóját. 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a határozatot. 

(igen: 22, nem: 0, tartózkodás: 0) 

 

Kovács Péter:  

Ki az, aki tudja támogatni Szabó Bálint alelnök úr beszámolóját? Ki az, aki nem? Ki az, aki 

tartózkodik? Ezt is egyhangúan elfogadtuk.  

 

HATÁROZAT 

A Küldöttgyűlés elfogadja Szabó Bálint, alelnök beszámolóját. 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a határozatot. 

(igen: 22, nem: 0, tartózkodás: 0) 

 



 

15 
 

 

Kovács Péter:  

Ki az, aki tudja támogatni Antal Kinga Kincső beszámolóját? Ki az, aki nem? És ki az, aki 

tartózkodik? Egy nem és kettő tartózkodással elfogadtuk a beszámolót.  

 

HATÁROZAT 

A Küldöttgyűlés elfogadja Antal Kinga Kincső beszámolóját. 

A Küldöttgyűlés egy nem és két tartózkodással elfogadja a határozatot. 

(igen: 19, nem: 1, tartózkodás: 2) 

 

Kovács Péter:  

És akkor végül, de nem utolsó sorban az elnöki beszámolót ki az, aki tudja támogatni? Ki az, 

aki nem? És ki az, aki tartózkodik? Ezt is egyhangúang elfogadtuk, köszönjük szépen a 

támogatást.  

 

HATÁROZAT 

A Küldöttgyűlés elfogadja Kovács Péter, elnök beszámolóját. 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a határozatot. 

(igen: 22, nem: 0, tartózkodás: 0) 

 

Kovács Péter: 

Említettem, hogy ezt a beszámolót, az elnökségi beszámolót szeretném kiegészíteni a Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének beszámolójával. Úgyhogy én Papp Zoltánnak adnám át a szót. Ugye 

mindannyian tudjátok a teremben, amíg Zoli kijössz röviden, hogy a legutóbbi küldöttgyűlés 

alkalmával, tavaly decemberben határoztunk arról, hogy a NIT számára létrehozunk egy 

nonprofit háttérszervezetet, az ügyvezető igazgatónak ekkor Papp Zolit kérte fel a 

küldöttgyűlés, úgyhogy én arra kértem Zolit, hogy egy rövid beszámolóval készüljön arról, 

hogy az elmúlt öt hónapban, közel öt hónapban milyen eredmények is születtek.  

 

Papp Zoltán: 

Én is üdvözlök mindenkit, sziasztok! Papp Zoli vagyok. Én a Nonprofit Kft. előrehaladásáról 

fogok most nektek beszélni. Egy kis előtörténetet osztanék meg, hogy mindannyian lássátok, 

hogy is történt, milyen folyamatok voltak nagyjából tavaly december, idén januárig. Egyrészről 

a tavalyi év egy folyamatos előkészítési munkáról szólt. Ebben volt egy üzleti tervezés, 

elsősorban a képzési szektorra vonatkozóan, illetve megvizsgáltunk más lehetőségeket is, hogy 

milyen olyan szolgáltatásokat tudna a NIT építeni, amivel tudná fejleszteni a szektort, illetve 

piaci forrásokat tudna bevonni a működésébe is. És így alakult ki végül az, hogy leginkább és 

a leghasznosabb ilyen tevékenység az a képzés lenne. Mivel ifjúság téren úgy látjuk, hogy a 

szektor eléggé hiányt szenved magasabb szintű képzésekben.  
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Volt december 4-én, tavaly ugyebár egy küldöttgyűlésünk, akkor elég sok anyagot osztottunk 

meg veletek, ami alapján sikeresen megszavaztátok azt, hogy létrehozhasson a NIT egy 

Nonprofit kft-t. Ez lett a NIT a Fiatalokért Nonprofit Kft., amit konkrétan január 19-én be is 

jegyeztek a bíróságon, úgyhogy elindíthattuk a tevékenységünket. Valójában ez a tevékenység 

egyébként már hamarabb elkezdődött, nagyjából ’21 szeptembere óta már folyamatosan 

dolgozunk egy Ifjúság 500 munkanéven indult képzésen, ami egy ifjúsági, ifjúság szakmai 

alapképzés, és amely egyébként már az is indult, kicsit kevesebb óraszámban, de erről majd 

még fogok beszélni.  

A szervezet alapkoncepció egyébként úgy alakult 2021 folyamán, úgy hoztuk létre, hogy a NIT 

az, amelyik fiataloknak, tehát az ifjúságnak szolgáltat, a számukra hoz létre programokat. A 

Nonprofit Kft. pedig az, amelyik az ifjúság szakmát fejleszti. Tehát nem konkrétan a fiatalok a 

célcsoportja, hanem elsősorban olyan szakemberek, olyan határterületek, akik az ifjúsággal, 

amik az ifjúsággal foglalkoznak, ilyen például a pedagógusok fejlesztése, vagy amit még 

kiemelnék mondjuk az ifjúsági referensek az önkormányzatoknál, és még sorolhatnánk. 

Rengeteg ilyen határterület van, amivel elkezdtünk foglalkozni. Illetve még a képzés mellé 

folyamatosan építjük a kutatási részlegünket is, hogy úgy mondjam, tehát az is egy fontos eleme 

lesz a Nonprofit Kft-nek, de ez egyelőre inkább olyan formában valósul meg, hogy a NIT által 

elvégzett kutatásokat fogja átvenni. A Nonprofit Kft. reméljük, hogy ezt a későbbiek folyamán 

tovább ki tudjuk majd terjeszteni.  

Források, amikből fogunk dolgozni. Hibrid finanszírozásnak neveztük el ezt a koncepciót. 

Alapvetően tekintve fogunk pályázatokra is, illetve már pályáztunk is, tehát úgy is igyekszünk 

forrásokat bevonni, de nem azokra a kategóriákra, amire ti is, vagy akár a NIT is pályáznak, 

tehát például az Erasmus Plusz ifjúság kategóriában a Nonprofit Kft. nem indul. Tehát, hogy 

pont az a célunk, hogy legyen egy jó erős határvonal a két szervezet között, jól 

megkülönböztethető legyen tevékenységileg, forrásilag is a két szervezet, illetve olyan 

területekre tudjunk általa belépni, a NIT olyan forrásokat tudjon bevonni, amikre eddig nem 

volt lehetősége.  

Kérlek, köszönöm! Eddigi eredményeink. És akkor most már 2022. január után a mai napig 

milyen dolgok történtek. Egyrészről elkezdtük technikailag felépíteni a szervezetet, láttátok 

már van egy szép logónk. Elkezdtük kialakítani az alapműködéshez szükséges dolgokat. E-mail 

cím, könyvelői szerződés, ezek az unalmas operatív dolgok. Mindennel szépen lépkedünk előre, 

és ezek jól haladnak. A másik nagyon fontos, hogy beadtuk az első pályázatunkat is köznevelési 

kategóriában, Erasmus +-ban. Ez egy együttműködési partnerség. Reméltem, hogy mire jövök, 

addigra már eredményt is tudok mondani, de egyelőre ebben a kategóriában még nem történt 

döntés.  
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Egy felvidéki szervezettel, a Tannem NO-val adtuk be ezt a pályázatot. Ők nagyon régóta 

foglalkoznak pedagógus képzésekkel, nagyon nagy tapasztalatuk van ezen a téren, és ennek a 

pályázatnak is pontosan ez a célja. Létrehozunk négy darab rövid képzést, mondjuk egy hétvégi 

képzést, kifejezetten pedagógusok számára olyan témakörökben, amikről úgy érezzük, hogy a 

fiatalokat támogatniuk kellene, vagy hogy is mondjam, amiben segítséget szeretnénk nyújtani, 

hogy jobban tudják a saját diákjaikat támogatni. Ilyen a pályaorientáció, digitális ismeretek. 

Tehát, hogy kifejezetten olyan témák, amikben úgy gondoljuk, hogy nekik segítségre van kicsit 

talán szükségük.  

A projekt keretében ez a négy képzési program egyébként tesztoktatásban le is fog menni, és 

amikor ezek megvannak, akkor ezeket gyakorlatilag onnantól kezdve a kft. mint állandó 

programként fogja tudni továbbvinni, és a projekt végén ezek folyamatosan, tehát utána is élő 

és hasznosuló képzések lesznek.  

A másik program, ugyebár fél szóban már említettem az Ifjúság 500 kezdeményezésünket. Ez 

egy 500 órás ifjúsági alapozó képzés lett volna kifejezetten szakembereknek. Az Európai 

Ifjúsági Év keretében nyert a NIT támogatást rá, hogy ezt a képzést el tudjuk indítani. Azonban 

a pályázat keretei, mivel rövid, mivel csak egy kis szeletét kaptuk, ugyebár kis szeletét jelenti 

ez a képzés a teljes projektnek, ezért úgy döntöttünk, hogy jobb, ha lecsökkentjük az óraszámot, 

és így lett ifjúság 220, amiből 120 óra konkrét elméleti és gyakorlati oktatás, illetve van egy 

100 órás gyakorlati rész. A célunk itt főleg ugyebár fiatalokkal foglalkozó, már aktívan 

fiatalokkal foglalkozó szakembereknek a segítése, olyan tudás átadása, amire mindenképpen 

szükségük lehet a folyamatos munkához. Ez hasznos olyan embereknek is, akik most kezdik, 

olyanoknak is, akik már benne vannak, de úgy gondolják, hogy vannak olyan blokkok ebben a 

képzésben, amik hasznosak lehetnek számára, úgyhogy nagyon nagy sikernek érezzük azt, hogy 

19 jelentkezővel, az eredetileg tervezett 15 helyett 19 fő jelentkezővel elindíthatjuk ezt a 

projektet. Most a héten csütörtökön volt az első alkalom, tehát megtörténtek a beiratkozások. 

Itt is hibrid finanszírozás van. Ez azt jelenti, hogy a jelentős része ugyan a pályázatból kerül 

finanszírozásra, 9000 eurót kaptunk a megvalósításra, de minden egyes résztvevő fizet 

hozzájárulást is. Itt tettünk különbséget NIT tagok által delegált, illetve magánszemélyek 

között. Tehát, hogy a tervek, a továbbiakban is az, tehát a terv továbbra is az, hogy aki NIT 

tagszervezet által van delegálva, ők kedvezményt kapnak. Tehát, hogy mindenkinek javaslom 

és szeretettel ajánlom, hogy ezzel éljetek is. Gyertek bátran majd a képzéseinkre.  És nagyjából 

ennyit szerettem volna mondani. Úgyhogy ez elindult, június elején lesz az első két blokk, és 

aztán végig december 9-én lesz majd a vizsga, tehát az év folyamán folyamatosan valósul meg 

a program. És milyen terveink vannak még? Folyamatos forrásbevonás, tehát hogy keressük a 

pályázati lehetőségeket továbbra is, illetve jelenleg is várjuk ennek az eredményét. Nagyon 

reménykedünk majd a megjelenő operatív programokban, tehát, hogy ott reméljük, hogy 

lesznek olyan lehetőségek, amikre, mint Nonprofit kft. tudunk pályázni, tudunk indulni, és 

újfajta forrásokat bevonni a tevékenységünkhöz.  
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Az év folyamán két-három rövid képzést szeretnénk még elindítani, egyelőre kísérletileg, 

jelleggel ezek elsősorban online valósulnának meg. Azért választottuk ezt az irányt, hogy online 

képzéseket fogunk elsősorban tartani, mivel egyrészről ez jól működik akkor, hogyha 

tudásátadásról beszélünk, tehát hogyha a cél az, hogy egy tudásanyagot adjunk át, akkor ez jól 

működik. Így nem kell mindenkinek utazgatnia, vagy nem csak Budapestről tudunk toborozni, 

tehát kinyílik úgymond számunkra is a világ, sokkal könnyebben össze fogunk tudni hozni egy-

egy csoportot, és a résztvevőinknek is sokkal könnyebb lesz, hogy nem kell annyit utazniuk, 

erre költeniük, időt tölteniük ezzel. Úgyhogy ez a fő cél, hogy ezek is elinduljanak. Mindez már 

az Ifjúság 220 mellett, illetve majd a jövőbeni pályázataink, pályázatunk mellett, tehát ez egy 

plusz dolog.  Az első évben az üzleti terv szerint az árbevétel célunk ez a nettó 3 millió forint 

volt. Ezt már most látom, hogy fogjuk tudni tartani, tehát hogy ez egy jól alakuló történet. 

Úgyhogy remélem decemberben is ezt fogom tudni mondani, hogy igen, tényleg sikerült elérni, 

de jelenleg a tervek alapján az látszik, hogy ezt a célt el fogjuk érni. Sőt, jó lenne minél inkább 

tovább- vagy túlteljesíteni, ugyanis utána már elég nagy a lépés, ugyebár 2022-ben a következő 

cél az már 12 millió, ez bevétel. Tehát ez nem azt jelenti, hogy profit, mert azért ebből még 

jönnek le bőven a költségeink, és minden célra jellemző azért, hogy az első egy-két évben 

veszteséges, így számolunk, van a szervezetben, annyi alapító tőke, annyi tartalék, úgyhogy ezt 

kényelmesen ki fogjuk tudni hozni, és a harmadik évtől pedig már konkrét nyereségtermelésben 

gondolkodunk. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Van-e esetleg kérdés? 

Pedig én nagyon készültem.  

 

Kovács Péter: 

Köszönjük szépen, Zoli. Erről most szavaznunk nem lesz szükséges, de azt gondolom, hogy a 

transzparencia és az átláthatóság jegyében az egy jó szokás lenne, hogyha a nonprofit mondjuk 

minden KGY-n ilyen félévente egyszer tartana azért egy beszámolót az előrehaladásáról és a 

működéséről. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk és köszönjük szépen, hogy 

támogatjátok a munkánkat.  Ezáltal akkor az első napirendi pont végére értünk. A második 

napirendi pontunk a Felügyelő Bizottság tájékoztatója, úgyhogy szeretném megkérni Nemes 

László FEB elnök urat, hogy tartsa meg tájékoztatóját.  

 

Nemes László: 

Első, hogy nem érkezett beadvány a felügyelőbizottsághoz. Végig követtük az átadás-átvételt, 

a szabályzatok felülvizsgálatát, lesz majd egy ilyen irányú észrevételünk is a későbbiekben. Az 

első, ami talán ezzel kapcsolatban a legfontosabb, hogy tisztáztuk a tagszervezeti jelentkezés 

folyamatát. Most is vannak jelentkezések, már e szerint mentek. Úgyhogy erről majd fogtok 

egy részletesebb tájékoztatót kapni. A jelentkezések, voltak kizárások is, ezek szabályosan, 

felszólítások után történtek. Átadom a szót a kollégámnak.  
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Jósa Bálint: 

Köszi szépen. Mi, mint FEB, igyekeztünk részt venni ugye nyilván a NIT különböző 

testületeinek működésében, ezért az elnökségi üléseken mindig jelen voltunk. Egy tagunk ugye 

tagja a Nonprofit Kft-nek is, hiszen a NIT-en belül mi elvileg ugye a cash flow, tehát a pénzügyi 

rendszernek a biztonságos működésért felelünk, ez nem azt jelenti, hogy mi vagyunk a 

könyvelés, hanem mi vagyunk azok, akik azt nézzük, hogy a várható programok, a várható 

bevételek nagyjából mondjuk úgy, hogy működőképesen fenntartják a szervezetet. Ezt ugye 

nyilván, mivel a Nonprofit Kft. is csatolt része a NIT-nek, ezért kénytelenek vagyunk ott is 

ellátni ezt a funkciót, ezt megtettük, valamint mind a hárman amellett, hogy ugye a 

jogszabályok őreként igyekeztünk a működést végig ellenőrizni, azért aktívan részt vettünk a 

NIT egyéb projektjeinek működésében, tehát személyesen is, mondjuk a Pro és Kontrától 

kezdve, a folyóirat megszületésében mindenütt, ahol tudtuk, támogattuk a szervezetet.  Ugye 

konkrétabban egy picit a kizárásokról, ugye hét szervezetet kellett, hogy kizárjunk. Nyilván 

nem vagyunk se büszkék, se boldogok, amikor egyszer ki kell zárni, de az elnökség több mint 

háromszor szólította fel őket, igyekeztünk telefonosan elérni őket, tehát minden eszközt 

megragadni azért, hogy velünk maradjanak. Végül úgy döntöttek, hogy nem, tehát ezért került 

sor a kizárásokra, illetve ugye, hogy nem jött semmilyen bevétel, igen, és ugye, hogy a megyei 

küldöttgyűléseken is igyekeztünk ott lenni, hogy támogassuk a delegáltak kiválasztását, illetve 

ugye a napirendek elfogadását, tehát hogy maga a szervezet alapoktól kezdődően jogszerűen, 

hatékonyan működjön. Úgyhogy a FEB ezért van, és ezt igyekezett ellátni.  

És még egy dolog, érkezett egy olyan tagszervezeti észrevétel, hogy a FEB nem tölt föl 

beszámolót ugye a küldöttgyűléshez. Ezt hozzátennénk mi, hogy egyébként gondolkodtunk 

róla, hogy legyen egy ilyen beszámoló, de a helyzet az, hogy az alapszabály azt mondja, hogy 

mi tájékoztatunk titeket arról, hogy mi hogyan működünk, és nem beszámolunk nektek. A 

különbség pont az, hogy a tájékoztatás formájáról a FEB dönt, tehát hogyha mi akarunk, akkor 

egy post-itot is kirakhatunk az asztalra, amire azt írjuk, hogy minden rendben van. Nyilván nem 

ez a cél, tehát hogy persze gondolkodtunk ezen, hogy írásos legyen ez a beszámoló vagy nem, 

de nem vagyunk kötelesek rá, úgyhogy így most egyelőre kérünk titeket, hogy ezt a 

tájékoztatást, mind formátum fogadjátok el. Azt, hogy a jövőben ez változni fog-e vagy nem, 

ez majd még eldől. De egyelőre marad ez a szóbeli tájékoztatás. Köszönöm szépen!  

 

Nemes László: 

Azzal a kiegészítéssel természetesen mindig az aktuális állapotról beszélünk. Tehát igazából, 

amit mi most elmondunk, az egy mai állapota a szervezetnek, hiszen ma van a küldöttgyűlés, 

és nem az elmúlt két hétben a megyei üléseken hangzott mindez el. Ha kérdések vannak, arra 

nagyon szívesen válaszolunk most is, vagy írásban, úgyhogy forduljatok hozzánk bizalommal. 
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Kovács Péter: 

Van-e kérdés esetleg a FEB-hez most? Ha nincs, akkor köszönjük szépen a tájékoztatásotokat.  

A hármas napirendi pont lett volna, hogy a szabályzatok módosítása, ahogy említettem, akkor 

ezt ugye levettük, tehát ez most már nincs a napirendi pontok között, tehát a hármas napirendé 

csúszik elő a 2021. évi számviteli beszámoló elfogadása, és majd utána pedig a 4-es napirendé, 

a Nemzeti Ifjúsági Tanács 2022. évi költségvetésének módosítása.  

A személyi változásoknál egy változást nem említettem. Ezt azért nem említettem, mert erről 

én úgy emlékszem, hogy januárban, amúgy kör e-mailben egy elég részletes tájékoztatást 

küldtem, illetve az elnöki program is tartalmazta már ezt a személyi változást. A növekedési 

szakaszhoz az én fejemben hozzátartozott az is, hogy a titkársági csapatot egy olyan elnöki 

megbízottal egészítettük ki, akit hát ilyen faramuci módon kabinetvezetőnek próbáltam 

elnevezni, de ő foggal-körömmel tiltakozik ez ellen a megnevezés ellen, úgyhogy egy elnöki 

megbízotti feladatkörben Jancsó Andrást kértem fel arra, hogy a pénzügyi folyamatok 

menedzselésében, támogatásában az én munkámat segítse. Jancs András segíti a munkámat 

ezen a téren, és ezáltal őt fogom megkérni arra, hogy a 2021. évi számviteli beszámolót terjessze 

elő, illetve a 2022. évi költségvetésnek a módosítását is terjessze elő. András jelenleg Oslóban 

tartózkodik egy konferencián, de ha minden igaz, a Zoomon keresztül Dóri elő fogja tudni 

varázsolni nekünk.  

 

Jancsó András: 

Oké, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy innen a távolból is becsatlakozhatok. Annyival 

egészíteném ki Petinek a bevezetését, hogy hát bölcsészként felkért egy bölcsészt, hogy segítsen 

gazdálkodni, de mentségemre szóljon, hogy alapvetően van egy közigazgatási területen szerzett 

vezetés és szervezés diplomám folyamatban, úgyhogy bízom benne, hogy ezzel segítségére 

tudok lenni elnök úrnak.  

A 2021. évi számviteli beszámoló feltöltésre került. Elérhető a főkönyv, mérleg, 

eredménykimutatás. Ezt idén is ugyanúgy a NIT által megbízott könyvelőiroda végezte el. 

Összességében ehhez én részletes kiegészítést nem szeretnék tenni, ez elérhető a mappában, 

mindenki kiolvashatja belőle, hogy alapvetően az átadás-átvétel során, amit tapasztaltunk, és 

rögzítette a Felügyelőbizottság, és az helytálló. Ha esetleg van ehhez a kérdés, a számviteli 

beszámolóhoz, akkor ahhoz igyekszem.  

 

Kovács Péter: 

Köszönjük szépen. Van-e esetleg kérdés? A ’21-eshez. Nincs. Jó, akkor erről kell szavaznunk 

külön. Úgyhogy akkor kérdezném, hogy ki az, aki tudja támogatni a 2021-es évi pénzügyi 

beszámolónak az elfogadását? Ki az, aki nem? Ki az, aki tartózkodik? Kettő tartózkodással 

elfogadtuk a ’21-es beszámolót.  
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HATÁROZAT 

A Küldöttgyűlés elfogadja 2021-es év pénzügyi beszámolóját. 

A Küldöttgyűlés húsz igennel és két tartózkodással elfogadja a határozatot. 

(igen: 20, nem: 0, tartózkodás: 2) 

 

Kovács Péter: 

Röviden annyi megjegyzés, hogy ha jól tudom, hogy a két megyei közgyűlésen az merült fel, 

hogy a megyei közgyűlés időpontjáig maga a beszámoló nem került megküldésre. Ez egy 

teljesen jogos kritikai észrevétel. A jegyzőkönyv számára jelezném, hogy tavaly májusban, 

szombat reggel 8.30-kor kaptuk meg, most csütörtökön 22 óra 50-kor, tehát két nappal korábban 

küldte meg a könyvelő iroda, mint egy évvel ezelőtt. Ha így haladunk előre, akkor elképzelhető, 

hogy egy öt év múlva már meg fogják küldeni másfél héttel a küldöttgyűlés előtt. Köszönöm 

szépen. És akkor a következő napirendél is Andrásnak adom meg a szót.  

 

Jancsó András: 

Igen, köszönöm szépen. Itt egy kicsit részletesebben szeretnék tájékoztatást adnia 2022-es 

költségvetésének a tervezetéről, ami szintén elérhető volt.  

Ezt is kivetítve láthatjátok. Az NTP támogatást nem részletezném, a Miniszterelnökséget egy 

kicsit kibontanám, ugye ez alapvetően a szabadegyetemről van szó, illetve a két közösségképző 

rendezvényről.  

A CSTNM szakmai támogatásnál a küldöttgyűlési közgyűlésekre kell gondolni, a Szólj bele 

programnak a lebonyolítására, az OIF-ra, illetve a Vitasorozat is ebből a keretből kerül 

megvalósításra. Ezek olyan sorok és olyan összegek, amik az előző ciklusból átnyúlnak az új 

ciklusba, és ezeket az eredeti terv szerint próbáljuk felhasználni. A városi civil alapból 

alapvetően kommunikációs kampányoknak a megszervezését vállaltuk, a Lépj fel! projekt is 

folyamatban van. Itt a Megyei Ifjúsági Napok és az zárókonferenciájának a költségeire kell 

gondolni, a megtakarításoknál pedig a tagdíjak, illetve az egyéb bevételek kerültek rögzítésre, 

és van egy kis maradványunk a 2021. évi NEA pályázatból.  

A tervezett ’22-es bevételeknél azt láthatjuk, hogy egy egyharmados növekedést észlelhetünk 

a Nemzeti Ifjúsági Tanács költségvetésében, ami önmagában egy örömteli hír, de azt a 

kiegészítést mindenképp hozzá kell tenni, hogy ez az egyharmados növekedés alapvetően az 

ifjúsági évhez kapcsolódóan értelmezhető, illetve beadtunk egy KA2-es pályázatot, és azzal 

számolunk itt még.  

Aztán ami felmerült kérdésként, az mielőtt a felmerülő kérdésekre válaszolnék, még annyi 

kiegészítést tennék a tervezett ’22-es bevételekhez, hogy itt több olyan támogatási forma is van, 

amiknek az összegét még nem kaptuk meg. Ilyen például az NTP támogatás, ami most lehet, 

hogy amikor kiment ez a dokumentum, akkor még nem kaptunk értesítést, de azóta megkaptuk 

az értesítést, úgyhogy ezzel is már biztosan tudunk számolni.  
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Az egyéb hazai pályázatoknál, a városi civillel, a nyílt nap pályázatokkal, NKA interaktív 

pályázatokkal számolunk. A Szólj bele projektet is a szokásos módon kell értelmezni. Ez az 

összeg három évre bontódik le, szóval itt ezzel számolnunk kell. A nemzetközi pályázatokhoz 

az említett ESC, illetve K2-es pályázatok, amiket beadtunk.  

Amit még mindenképp szeretnék említeni, az, hogy felmerültek kérdések a személyi jellegű 

kiadásoknál, most átlendülve a második nagy fősorra. Itt azt gondolom, hogy alapvetően 

részleteztük a személyi jellegű kiadásokat. Egyedül az ifjúsági év kapcsán nem történt meg a 

részletezés. Ennek az az egyszerű oka van, hogy egyrészt még nem történt költés, és azért nem 

történt még költés, mert nem alakítottuk ki még itt a személyi struktúrát. Természetesen, hogyha 

ezt a lépcsőt megugorjuk, akkor erről tájékoztatjuk a tisztelt közgyűlést is. Illetve a trénerek 

kapcsán és az ő díjazásuk kapcsán, vagy szervezésük kapcsán is felmerült kérdés. Teljesen 

jogos kérdés. Nyilvánvalóan itt mi a hozott állományból dolgozunk, de én arra operatívan 

nagyon nyitott vagyok, hogy alakítsunk ki egy olyan adatbázist, amiben olyan trénereknek az 

elérhetősége van, akikkel érdemes hosszútávon is együtt dolgozni. Lehet, hogy ez a kérdés is 

rendeződhet. Úgyhogy én ennyit szeretnék mondani. Nyilván, ha van kérdés, akkor állok 

rendelkezésre. Alapvetően ez egy eléggé részletezett költségvetési terv. Túlságosan nincs mit 

magyarázni, de ha van kérdés, akkor természetesen.  

 

Kovács Péter: 

Én még két pontosítást megtennék a bevételek kapcsán. Ugye András említette, hogy az NTP-

re időközben kaptunk visszajelzést. Itt ugye 13 millió forintra pályáztunk, végül 10 millió 

forintot ítélt meg nekünk az EMET. És az egyéb bevételek kapcsán pedig az 1.2.10-es sornál 

láthatjátok zöldezve a 3.000.000 forintot. Ezt tudnotok kell, hogy egy szintén egy áthozott 

bevétel volt az előző évről, hogy még az előző elnökség kötött egy együttműködési 

megállapodást a Tempus Közalapítvánnyal, hogy az ESC coach képzésekre vonatkozóan 

kidolgoztunk egy rendszert, egy kiadványt nekik és tulajdonképpen ez bevételként, tehát 

egyfajta szolgáltatásként, szolgáltatási bevételként jelent meg a NIT-nél. Tehát itt nem egyének 

működtek a Tempusszal közre, hanem a Tempus megbízta a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot, hogy 

ezt a képzési programot és a kiadványt készítse el, hogy az egyéb bevételsor ezt takarja, és ezt 

a Tempus április hónapban fizette ki számunkra, de maga a teljesítés az már januárban 

megtörtént.  

A kiadások kapcsán még annyi, hogy a szokásos rendezvényeink, tervezett rendezvényeink 

költségeit láthatjátok. Az ifjúság évéhez kapcsolódóan vannak azok a sorok, amik kapcsán volt 

tagszervezeti vezetői jelzés, hogy nem elég részletesek és kidolgozottak, ezt az észrevételt 

valóban elfogadjuk. Ez két dolognak tudható be. Egyrészt annak, hogy a forrás még mindig 

nem jelent meg egyrészt nálunk, másrészt pedig a program kapcsán majdnem egy három és fél 

hónapos vitába keveredtünk az Európai Bizottsággal, aminek a részleteit majd elmesélem 

akkor, amikor az Ifjúság Európai Évét bemutatom a projekteknél részletesen, de a Bizottság 

nagyon ragaszkodott volna, hogy ezt a forrást a kormányzat kapja meg.  
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Mi nagyon ragaszkodtunk ahhoz, hogy örülnénk, ha Magyarországon ez a civil szektornál 

jelenne meg. Ez egy relatíve hosszú egyeztetési folyamat során végül is talán április elejére, 

március végére rendeződött, úgyhogy egyszerűen addig nem tudtunk részletes költségvetéssel 

számolni. A vállalásaink nagy része így is a második félévre vonatkozik és természetesen 

részletes elszámolást fogunk küldeni minden tagszervezeti vezető részére. Van-e esetleg 

kérdés? Ha nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki tudja támogatni a 2022. évi költségvetésnek 

a módosítását? Ki az, aki nem? És ki az, aki tartózkodik? Egy tartózkodással elfogadtuk a 2022-

es évi költségvetésnek a módosítását. Köszönöm szépen, illetve András, köszönöm, hogy 

csatlakoztál hozzánk az online térben.  

 

HATÁROZAT 

A Küldöttgyűlés elfogadja 2022-es évi költségvetés módosítását. 

A Küldöttgyűlés huszonegy igennel és egy tartózkodással elfogadja a határozatot. 

(igen: 21, nem: 0, tartózkodás: 1) 

 

Kovács Péter: 

Köszönjük szépen! A következő napirendi pontunk a 6-os napirendi pont, a megyei működés 

fejlesztési lehetőségeiről lesz szó, átadnám a szót Simon Ádám elnökségi tagnak, aki jelenleg 

az elnökségben a működésért, illetve a megyei delegáltakért történő kapcsolattartásért felel.  

 

Simon Ádám: 

Köszönöm a szót. Tegnapi megyei delegálti találkozón egy SWOT elemzést kezdtünk el, ami 

kivetítve látszik. Az elmúlt időszakban néhány fejlesztés, illetve fejlesztési irányt már 

elindítottunk. Többek között bevezettük, hogy a megyei delegáltakkal havi szinten online 

találkozunk, és negyedévente személyes módon is találkozunk, és a különböző fejlesztési 

lehetőségekről, aktualitásokról beszélgetünk. Ez a jövőben készségfejlesztési programokkal ki 

fog egészülni. Emellett mind delegálti, mind tagszervezeti szinten Facebook-csoportot hoztunk 

létre, amely a következő időszaktól fog jobban beindulni. Amellett, hogy e-mailben is 

megkapjátok a különböző információkat, ezt szeretnénk a Facebook csoportokban is 

folyamatosan közvetíteni. Emellett a megyei e-mail címeknek az elindítását is több-kevesebb 

sikerrel megkezdtük. Júniustól, ha minden igaz, akkor kellő próbálgatás, próbalevelekkel és 

minden egyéb teszt után, hogyha minden megyében a delegáltaknak az e-mail elérhetőségeit 

fel tudjuk szabadítani. Megyei szinteken lesz egy-egy központi e-mail cím, amin keresztül lehet 

majd tartani a kapcsolatot a delegáltakkal. Júniustól szeretnénk ezt be is vezetni, de 

természetesen itt voltak technikai észrevételek, ezeken dolgozunk, tegnap már ezeket 

összeírtuk, illetve hogyha van még bárkinek bármilyen jelzése, azt természetesen fogadjuk.  

Emellett, ami még talán fontos, és már tegnap ugye erről több körben is beszéltünk, erősségnek 

eleve a delegálti rendszer fejlesztéséről, vagy a delegálti rendszer létezését emelték ki a 

jelenlévők. A szervezetfejlesztés irányát is egy pozitívan értékelendő dolognak tartották, 

valamint a nemzetközi vonalainknak az, ami még kiaknázatlan lehetőségeket tartogat.  
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A gyengeségeken azon kívül, hogy SWOT elemzéssel kapcsolatos kritikák értek. A 

motiválatlansággal kapcsolatos, hogy ezekhez a például a delegálti feladatoknál nincs anyagi 

juttatás. Ez már több éves téma az Ifjúsági Tanácsban, és most tegnap voltak javaslatok is, hogy 

ez milyen szinten, milyen formában lenne lehetséges az Ifjúsági Tanácsban. Én azt tudom 

mondani, hogy ezt a problémát ismerjük, és elnök úrra nézek, hogy a forrás előteremtésén 

erőteljesen fogunk dolgozni, hogy ez mihamarabb megoldódjon, és ennek a módszertanát, 

formáját is úgy fogjuk kialakítani, hogy ez delegáltak számára is, az Ifjúsági Tanács számára is 

egy elfogadható forgatókönyv alapján menjen, és megadom a szót elnök úrnak.  

 

Kovács Péter: 

Köszönöm, csak egy fél mondat. Azt ne felejtsük el, hogy a tisztelt küldöttgyűlés az elnökségi 

tagok jutalmazását úgy fogadta el a tavalyi esztendőben, hogy alapvetően az elnökségi tagok 

sem tisztség alapján kapnak juttatásokat, hanem a különböző projektek és feladatok 

elvégzéséért. Úgyhogy az elképzelésünk az az, hogy nagyon hasonló módon szeretnénk 

megoldani a megyei delegáltak esetén is ezt, tehát nem automatikusan tisztséghez kapcsolódó 

jutalmazási rendszer előkészítésén dolgozunk egy csapattal, hanem azon, hogy hogyan lehet 

feladatalapon, projektekbe bevonva a megyei delegáltaknak ezen irányú igényeit kielégíteni.  

 

Simon Ádám: 

Köszönöm a kiegészítést. Egyébként pont ilyen téma volt tegnap, hogy feladathoz, és az 

elvégzett feladatot követően legyenek ezek a - hogy mondjam - csúnya szóval, kifizetések, 

úgyhogy szerintem egy irányba gondolkodunk delegálti és elnökségi szinten, úgyhogy ennek 

remélem, mihamarabb lesz eredménye.  Szervezeti láthatósággal kapcsolatban volt 

megjegyzés, hogy helyi szinteken a NIT-nek erősíteni kell a megjelenését, valamint 

javaslatként érkezett, hogy megyei, a NIT-nek megyei Facebook oldalai nyíljanak esetlegesen. 

Ezt mindenképpen megfontolásra fogjuk hozni. Emellett a delegálti képzéseknél ugye a szintre 

hozás az, ami egy kardinális kérdés. Ez már korábban is felmerült és dolgozunk azon, hogy 

vagy online vagy személyes formában, de legyen egy olyan alap dokumentáció, ami segíti a 

delegáltak eligazodását a Nemzeti Ifjúsági Tanács működésében, legyen ez egy tagszervezeti 

felvételi folyamat, vagy egy delegált kiválasztási folyamat, vagy egy megyei közgyűlés 

megtartása. Hozzátéve, hogy idén már talán a megyei közgyűlések információ mennyisége 

javuló tendenciát mutatott. A tökéletestől még messze van, de hogyha minden jól megy, akkor 

ez a következő küldöttgyűlés előtti megyei közgyűléseken már nem lesz probléma. Valamint 

ugye delegálti feladatok tisztázásával kapcsolatban merültek fel kérdések. Lehetőségeknél, 

hálózatosodással kapcsolatos lehetőségek, szolgáltatásfejlesztésnél egy olyan kérdés merült fel, 

illetve javaslat, hogy a NIT egyfajta pluszpontot jelentsen a különböző pályázati rendszerekben, 

akár helyi szinten önkormányzati civil pályázatoknál, vagy kormányzati, állami pályázatoknál, 

hogy plusz pontot jelentsen az, hogy vagy NIT tagszervezet az adott pályázó, vagy NIT 

tagszervezettel kötött együttműködési megállapodása van. Ez egy javaslat, amelyet 

mindenképpen meg fogunk tárgyalni.  

  



 

25 
 

 

Ugye a szervezett láthatóságot szintén, mint lehetőségnek jelenítettünk meg a gyengeség 

mellett. Az együttműködésnél a lehetőség, az NMI közművelődési együttműködés az egyben 

lehetőség is és veszély is, hiszen attól függ, hogy ezt az együttműködést milyen formában 

fogjuk kialakítani és használni, úgyhogy itt is voltak észrevételek. Igen, azt már mondtam, 

delegálti életpálya kidolgozásáról is volt szó, hogy egy delegálti rendszerben egy delegáltnak 

hova honnan lehet eljutni, hogy ezzel is csábítóvá tudjuk tenni a delegáltságot a Nemzeti 

Ifjúsági Tanácsba. Hosszú távon itt az aktivitását a delegáltnak valamilyen módon mérni lenne 

szerencsés, és itt is felmerült a Tiktok, mint lehetőség új kommunikációs csatornaként, de ezzel 

kapcsolatosan a koromból és kinézetemből adódóan inkább majd Jankát szeretném majd 

bevonni ennek megoldásába. Örülök, hogy a Facebookot tudom használni.  

A más szervezetekkel való együttműködésnél ugye az ifjúsági, szakmai térképen több szervezet 

is működik. Itt az együttműködés lehetőség is, de ugye miután konkurencia is egyben, ezért 

veszélynek is megjelent, valamint szintén a motiválatlanságnál előjött az utánpótlás hiány 

veszélye, amely ugye azért is nagyon fontos, mert a Nemzeti Ifjúsági Tanács a delegáltakon 

keresztül tudja működtetni lényegében a rendszerét, úgyhogy erre mindenképpen fogunk együtt 

megoldást találni.  És ha minden igaz, akkor röviden, tömören összefoglaltam a tegnap 

elhangzott kérdéseket, illetve témákat. Köszönöm szépen.  

 

Kovács Péter: 

Köszönöm szépen Ádám, és egyben szeretném megköszönni az elmúlt négy és fél hónapos 

munkádat. Aki is egy kicsit komolyan vehetően nyomon követi az elnökség munkáját, és 

odafigyel arra, hogy mit miért csinálunk, az láthatja, hogy igenis a megyei delegáltakkal 

kapcsolatos működés, illetve a tagszervezetek véleményének becsatornázására elkezdődött a 

különböző megfelelő módoknak a kialakítása. Én azt gondolom, hogy természetesen meg lehet 

tenni mindenkinek a kritikai észrevételeit, akár írásos, akár telefonos formában, tagszervezeti, 

vezetői részről. De elsősorban azoknak a kritikáit és észrevételeit fogom és fogjuk komolyan 

venni, akik hajlandóak arra, hogy akár a tagszervezeti találkozókra, akár a megyei delegálti 

találkozókra, akár az online, akár a személyes alkalmakra eljönnek, és veszik azt a fáradságot, 

hogy menet közben is folyamatában segítik a munkát, és nem feltétlenül csak mondjuk egy 

folyamat közepén, vagy egy folyamat háromnegyedéhez érve kritizálnak egyes folyamatokat.  

A megyei delegáltak, illetve a képviselők megbecsültségének egy lépcsőfoka lesz pont a mai 

nap. Készültünk majd egy kis meglepetéssel az ebéd utánra, úgyhogy bízom benne, hogy ezek 

a gesztusok is talán azt fogják tudni mutatni, hogy igenis az elnökség számára is fontos az, hogy 

itt vagytok velünk és közösen tudunk tenni a magyar ifjúsági szektorért, illetve a magyar 

fiatalokért.  
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A napunk úgy fog kinézni, mivel most már fél tizenkettő van, és tudom, hogy ilyenkor a 

nikotinfüggőknek már azért erős rángatózásai szoktak megkezdődni, hogy most délig folytatjuk 

a munkát, jó? Déltől egyig ebédszünet, mindenki majd a kártyáját Dóritól a portán már felvette 

mindenki a kártyáját, akkor ez megnyugtató. Ha bármi probléma van, Dóri és Blanka lévén a 

portán tudjátok ezt megoldani. Déltől egyig egy ebédszünettel, nikotin újratöltéssel lehet 

készülni, és akkor egy órakor fogjuk folytatni a munkát. Valószínűleg addig nem fogunk a 

végére érni az összes projekt beszámolónak.  

A hetes, a korábbi nyolcas napirendi pont a Nemzeti Ifjúsági Tanács 2022. évi szakmai és 

képviseleti témáinak bemutatása. Itt jómagam lennék az előterjesztő, úgyhogy kimegyek a 

pódiumhoz és megkérem Dórit, hogy a PPT-met a drive-ból vetítse ki.  

 

Kovács Péter: 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács alapvető működésének célja mindamellett, hogy számtalan olyan 

projektet valósítunk meg, amivel közvetlenül a fiatalokat próbáljuk megszólítani, hogy a hazai 

ifjúsági civil szektor legfontosabb érdekképviseleti szerve legyünk, és ezáltal pedig a magyar 

fiatalok érdekképviseletét tudjuk ellátni. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem lehet egy olyan 

küldöttgyűlést egy ilyen napirendi pont nélkül megtartani, ahol egy új elnökség először 

prezentálja az eredményeit és először kérhető számon, úgyhogy megpróbáltuk azt a korábban 

már számotokra is kiküldött stratégiai prezentációs anyagot, a megyei, illetve online 

tagszervezeti fórumokon és delegálti találkozón elhangzott anyagot összefoglalni egy rövid 

diában, ami talán érthetővé teszi azt, hogy milyen irányokba is szeretnénk elindulni majd az új 

csapattal.  

Először be fogom nektek mutatni azt, hogy milyen hatásvizsgálatot folytattunk, megnéztük azt, 

hogy az előző elnökségtől örökölt projektek esetén mit néztünk, mivel foglalkoztunk, 

megnéztük azt, hogy mik azok a programok, amiket érdemes megtartani, amiket nem érdemes 

megtartani. Utána egy kicsit beszélek arról, hogy az elnöki programtervemhez igazítva milyen 

nagy stratégiát alkottunk meg és milyen mozgásteret látok a Nemzeti Ifjúsági Tanács előtt 

érdekképviseleti téren, egy kicsit a cselekvésekről is szó lesz, hogy milyen konkrét témákat 

szeretnénk agendaként a döntéshozók elé tárni. Nyilvánvalóan azt mindannyian tudjuk, és ti is 

tudjátok, hogy nem volt könnyű helyzetben ez az elnökség. 2022 januárjában kezdtük meg a 

munkát, és mindannyian tisztában voltunk vele, hogy 2022 áprilisában országgyűlési 

választások lesznek. A választások előtti négy hónap az nem feltétlenül a döntéshozók részéről 

a legaktívabb, érdekképviseleti egyeztetésekkel telő időszak, tehát ugye mindannyian tudjátok, 

hogy nagyjából ilyenkor márciusig működik egy kormányzati struktúra, utána megkezdődik a 

kampány, és értelemszerűen még az új kormány nem kezdte meg a működését, majd a 

következő egy hónapban lehet újrakezdeni az új struktúrában a szakpolitikai egyeztetéseket.  

Mi azzal töltöttük az időt, hogy megpróbáltuk már azokat a témákat betárazni, amiket érdemes 

lesz elővennünk, és egy kicsit majd még a kommunikáció kapcsán arról fogok beszélni, hogy a 

szellemi és intellektuális horizonton milyen kiadványokkal készülünk, mert azt gondolom, 

hogy ez is a szakmai érdekképviseleti vonalhoz tartozik.  
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Akkor a helyzetképre áttérve, ugye azt tudjátok mindannyian, hogy majdnem 15 projekttel 

működött a Nemzeti Ifjúsági Tanács. Ezt már az elnöki programtervben pedzegettem, hogy 

vélhetőleg itt azért az előző ciklusban a mennyiség, az a minőség kárára ment sok esetben. 

Nagyon gyakran tapasztaltuk azt, hogy projektet csak azért csinálunk, hogy projektet 

csináljunk. Ez azért a civil szektor működésére általánosan is jellemző, és sokszor futunk ebbe 

a hibába bele. Mi viszont úgy szerettünk volna nekiindulni a saját működésünknek, hogy tudjuk 

azt, hogy fókuszáltan milyen pilléreket tartunk fontosnak, melyik programokra szeretnénk 

erőforrást elhasználni, és melyik programokat szeretnénk tulajdonképpen zászlóshajó 

projektként felmutatni, akár a döntéshozók, akár a közvélemény számára. Én azt gondolom, 

hogy jól látható az, hogy a megyei delegálti működésre alapozott Lép fel projektünk, ami 

elsősorban egy érdekképviseleti projektnek indult, hogy a megyei fiatalok véleményét európai 

uniós színtérre tudjuk becsatornázni, az egy jó irány, viszont ennek a projektnek idén nyáron 

vége lesz. Simon Ádám kollégával azon dolgozunk közösen, hogy 2022 őszén ezt a projektet 

ismételten be tudjuk adni és sikerrel tudjuk elnyerni, viszont mindenképpen át fogjuk alakítani 

a hangsúlyokat. A hangsúlyok elsősorban azon lesznek majd, hogy azokat a megyei, helyi 

rendezvényeket és eseményeket tudjuk támogatni, amit a tagszervezeteink amúgy is 

megvalósítanak, és ezeknek próbáljunk meg valamiféle európai uniós, vagy az európai ifjúsági 

célokhoz kapcsolódó célrendszert adni. Azt gondolom, hogy a Megyei Ifjúsági Napok kapcsán 

néhányszor belefutottunk abba, hogy nem volt feltétlenül a delegáltak számára érthető, hogy 

mi is ez a program, mi is ez a projekt, mert az elnökség ezt önállóan alkotta meg, nem a 

delegáltakkal közreműködésben. Ezért arra fogunk majd Ádámmal titeket hívni ősszel, hogy 

ebbe az alkotómunkába szálljatok bele, és az új programstruktúrának és projektstruktúrájának 

a logikáját már közösen találjuk ki, mert onnantól kezdve nyilvánvalóan a helyi igényeknek 

megfelelően tudjuk ezt a programot és projektet megalkotni.  

A közéleti mentorprogram kapcsán is, ami azt gondolom, hogy az elmúlt három esztendő egyik 

legsikeresebb projektje volt, mondanám viccesen, hogy azért, mert én valósítottam meg, de 

nem, hanem azért, mert egy jó ötleten alapuló, jó koncepció volt, szintén úgy érezzük, hogy 

változtatásra szorul. Ennek a változtatásnak az új irányait már elkezdtük meghatározni az új 

NTP-s pályázatban, amit ugye sikerrel elnyertünk már a következő évre, egy új működésmódot 

vázoltunk fel. Az új működésmódnak a logikája az lenne, hogy nem területi alapú 

együttműködéseket fogunk a fiatalokkal kezdeményezni, hanem szakterületi divíziókat 

szeretnénk létrehozni. Ezáltal létre fogunk majd hozni a program során például 

diákönkormányzatokkal foglalkozó divíziót, egyetemi diákszervezetekkel foglalkozó divíziót, 

létre fogunk hozni olyan divíziót, ahol a dolgozó fiatalok tudnak együtt egy projekten dolgozni, 

tervezünk olyan divíziót létrehozni, ahol a NIT fiatalokat szólítjuk meg, tehát azokat, akik ugye 

nem tanulnak és nem dolgoznak, ők is egy nagyon speciális célcsoport. Tehát ez a létrejövő 6 

vagy 7 divízió, ez még nem teljesen tiszta számunkra sem, hogy hogyan fogjuk tudni ezt 

kialakítani, de ezek a divíziók alapvetően nem lakóhely szerinti módon szerveződnének, hanem 

a fiatalokat az ország minden részéből inkább az érdeklődési területük szerint kapcsolnánk 

össze.   
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A Covid megmutatta, hogy az online térben is lehet azért produktív, fejlesztő foglalkozásokat, 

projekt ötleteléseket létrehozni és csinálni. Úgyhogy itt az elképzelésünk, az az Turi Ádám 

projektvezető és programvezető úrral, hogy egy ilyen irányba mozdulnánk el.  

A Szólj bele projektünk kapcsán, én azt gondolom, hogy alapvetően egy sikeres programról 

beszélhetünk. Az elmúlt tíz esztendő, most már tizenegy esztendő, megmutatta azt, hogy az 

ifjúsági párbeszéd program azért az Európai Uniónak is fontos, az ott elhangzó vélemények az 

Európai Bizottság döntéshozatalába, az európai ifjúsági célokba vagy az Ifjúság Európai 

Évének projektjében megjelentek. Itt arra fogunk törekedni, hogy sokkal szakmaibb anyagokat 

hozzunk létre. Eddig is azért kutatásokkal alátámasztott, akár fókuszcsoportos, akár survay 

alapú felmérésekkel támasztottuk alá a szakmai véleményünket, viszont szeretnénk egy kicsit 

professzionalizálni a működést, és keressük azokat a szakértőket, akikkel közösen a következő 

kétéves munkát egy sokkal magasabb nívón tudjuk majd előállítani.  

Az Építsd fel projektünk, diákönkormányzatot támogató projektünk valószínűleg át fog 

alakulni. Ez annak a függvénye, hogy az az említett KA2-es pályázat, amiben a 

diákönkormányzatok komplex fejlesztését szeretnénk megvalósítani, sikerrel jár-e vagy sem, 

mert amennyiben sikerrel jár, akkor ebben a programban szlovákiai, illetve romániai 

partnereinkkel közösen azon tudunk majd dolgozni, hogy egy akár Kárpát-medencei szintű, 

nemzetközi és magyar–magyar együttműködésen alapuló, komplex diákönkormányzat 

fejlesztő programot hozzunk létre. Az Építsd fel, én azt gondolom, hogy megmutatta azt, hogy 

akár egy diákönkormányzat létrehozása, akár egy működő diákönkormányzat fejlesztése az 

igenis, tehát erre a NIT igenis képes, hogy ilyeneket csináljon. Mi most álmodtunk egy nagyot, 

és majd a következő dián szereplő PRIME projektünkben immáron lehet, hogy nem csak a 

diákönkormányzati vezetőkre szeretnénk fókuszálni, hanem szeretnénk fejlesztő képzéseket 

biztosítani a diákönkormányzatokat támogató mentorpedagógusoknak, valamint az 

önkormányzatoknál tevékenykedő ifjúsági referenseknek is.  

A többi projektünk, a közösségképzés, a szabadegyetem azt gondolom, hogy sok szót nem 

érdemel, sikeres, jól működő programok és projektek. Ha minden jól alakul, akkor a következő 

közösségképzőt Szolnokon szeretnénk ősszel megtartani, én bízom benne, hogy tagszervezeti 

fogadókészség is lesz majd erre, és a 2023-as tavaszi közösségképző kapcsán pedig élénk 

egyeztetések zajlanak a szekszárdi kollégákkal, hogy ezt a rendezvényt odavigyük. Ennek 

személy szerint én is örülnék, mert Dél-Dunántúlon még nagy nyitás, országos rendezvény nem 

volt, és azt gondolom, hogy dél-dunántúli NIT elnökként ezt ebben a ciklusban orvosolnunk 

szükséges. Jó. Mit hagytam ki?  
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A folyóiratunk kapcsán örömmel számolok be arról, amiről már decemberben is szó volt, hogy 

a Nemzeti Kulturális Alap támogatta azt, hogy az idei esztendőben print formában is 

megjelenítsük a szakmai folyóiratunkat. Három szám jelent meg eddig az YZ-ből. Továbbra is 

buzdítok mindenkit arra, hogy amennyiben ő maga, vagy ismerősi körében ifjúsággal, 

fiatalokkal, civil szektorral, társadalomtudománnyal foglalkozó cikk jelenik meg, vagy valaki 

dolgozik ilyen projekten, akkor azt juttassátok el a szerkesztőségnek. Itt is történt egy személyi 

fejlesztés, erről sem beszéltem a személycseréknél vagy a bővülésnél. Azért nem, mert egy 

külsős kollégával bővültünk. A szerkesztőség egy szerkesztőségi titkárral bővült, Kolozsvári 

Krisztinával, Krisztina a Századvég Alapítványnak a munkatársa. Ilyen minőségében segíti a 

főszerkesztőnknek, Pillók Péternek a munkáját. Az YZ én azt gondolom, hogy továbbra is 

magas színvonalon fog tudni megjelenni, majd erről is az utolsó dián fogok beszélni.  

És akkor a konferenciáink kapcsán digitális valóságok szerepel fönt, de ne felejtsük el a Roma 

Ifjúsági Konferenciát, illetve az Ifjúsági Munka konferenciánkat, ezeket is az idei évben meg 

fogjuk tudni valósítani, azonban az Ifjúsági Európai Éve program keretében egy európai uniós 

fókuszt fogunk adni ezeknek a programoknak, úgyhogy erről majd annál a diánál fogok 

hosszabban beszélni.  

Úgyhogy a meglévő projektek átvilágítása az sikerrel lezajlott, a fókuszpontoknál meghoztuk 

azokat a döntéseket, hogy hol kell változtatni. Készítettünk statisztikákat különböző programok 

eléréséről a kommunikációs térben, fizikai térben és azt gondolom, hogy az elnöki 

programtervnek megfelelően ezt sikerrel tudtuk abszolválni, és a növekedésnek ez a helyzetkép 

majd az alapja tud lenni.  

Akkor tovább lépve a nagy stratégiára, ugye már az elnöki programtervben három pillért 

határoztam meg, egyrészt a nemzetközi térben való aktív működésünket, legyünk a magyar 

fiatalok és a magyar ifjúsági szakma hangja Európában. Célkitűzésünkről majd fog egy kicsit 

hosszabban és részletesebben beszélni Szabó Bálint alelnök úr. A második ilyen pillér volt, 

hogy a NIT váljon a középiskolai diák érdekképviselet legfontosabb mentorává. Itt nagyon-

nagyon komoly előrelépéseink vannak. PRIME projektről majd mindjárt fogok beszélni 

hosszabban, és a hármas pillér volt az, hogy a rendezvényeinken közvetlenül elért fiatalokkal 

tudjuk támogatni az ifjúsági civil szektor népszerűsítését és utánpótlását, valamint kiemelten 

tudjunk foglalkozni az önkéntesség kérdéskörével. Én azt gondolom, hogy az is jól látható, bár 

erről még részletes statisztikákat nem készítettünk, de ezt majd a szabadegyetem után érdemes 

lesz a nyári szünetben elkészíteni, hogy az idei évben, most hogyha a rendezvényeinket nézem, 

körülbelül az elért fiataloknak, azt gondolom, hogy a kétharmada nem rendelkezett NIT-es 

kötődéssel. Úgyhogy ez már egy akkora pool volt, akik egy NIT-es identitással, egy NIT-es 

aktivitással találkoztak, akiket utána be lehet húzni akár tagszervezeti körbe, akár majd a 

későbbiekben NIT-es projektekbe, hogy ők egy jó alap tudnak lenni.  

  



 

30 
 

 

Ugye itt előttünk áll még az, hogy ígéretet tettünk arra, hogy egy tagszervezeti börzét 

szervezünk, illetve a weboldalon kialakítunk egy olyan felületet, ahol a tagszervezetek 

foglalkozási vagy témacsoport szerint leszűrhetőek lesznek, leszűrhetőek lesznek a vidéki 

fiatalokkal foglalkozó tagszervezetek, ha valakit a fenntarthatóság érdekel, akkor kijön, hogy 

melyik tagszervezet az, ami fenntarthatósággal foglalkozik. Tehát szeretnénk egy átláthatóbb 

szűrőfelületet létrehozni. Ez a feladat még előttünk áll a következő esztendőben.  

Nem raktam bele plusz diaként, de akkor itt beszélek róla, hogyha a KA2 projektünk sikerrel 

jár, akkor remélem, hogy a kettes pillért abszolválni tudjuk. A PRIME névre elkeresztelt KA2-

es projektünkben három egyetem közreműködésével, három civil szervezet és kettő 

önkormányzat közreműködésével szeretnénk egy felvidéki, erdélyi, illetve magyar–magyar 

kooperációt létrehozni. A célunk az az, hogy a diákönkormányzati vezető képzéseinket 

nemzetköziesítsük, illetve határokon túlra kiterjesszük, és emellett szeretnénk, hogyha komplex 

módon nem csak a diákönkormányzati vezető fiatalokkal tudnánk együtt dolgozni, hanem a 

diákönkormányzatokat támogató pedagógusokkal, illetve az önkormányzatoknál dolgozó 

ifjúsági referensekkel. Mind a három szereplő úgy gondoljuk, hogy meghatározó ahhoz, hogy 

a magyar demokratikus nevelés, vagy az állampolgári nevelés alappillérének számító 

diákönkormányzatok itthon fejlődjenek. A program keretében célunk az, hogy nemzetközi jó 

gyakorlat példákat gyűjtsünk össze, célunk az, hogy a diákönkormányzati pedagógusok 

számára akkreditált továbbképzést hozzunk létre, az ifjúságsegítők számára akkreditált képzést 

hozzunk létre. Célunk az, hogy a diákönkormányzati vezetőket úgy tudjuk képezni, hogy 

egyfajta empowerment-jelleggel képessé tesszük őket az önálló érdekképviseletre. Nagyon 

gyakori hibája az ifjúsági munkának, az ifjúsági civil szektornak, hogy az ifjúságsegítők vagy 

ifjúsági munkások mondjuk rátelepednek a fiatalok érdekképviseleti tevékenységére. Itt a 

célunk az az, hogy mi ne egyfajta ilyen rátelepedőként jelenjünk meg az általunk a programba 

becsatornázott diákönkormányzatoknál, hanem őket, önmagukat tegyük képessé arra, hogy az 

érdekképviseleti feladatokat ellássák. Úgyhogy ezek mentén fogjuk a cselekvéseinket 

létrehozni.  

A cselekvésekhez kapcsolódóan szakmai anyagokat fogunk az idei esztendőben készíteni. 

Három ilyen szakmai anyag fog készülni, kettő az Ifjúság Európai Éve program keretében, egy 

pedig a Lépj fel programunk keretében. Kezdeném a Lépj fel-el, az előző program során készült 

már egy szakmai ajánláscsomag, amit mindenhol, tehát döntéshozói oldalon, civil oldalon is 

nagyon pozitív visszhangot kapott. Az idei programban arra vállalkoztunk, hogy ezt a szakmai 

anyagot mélyítjük, és konkrét ajánlásokat fogalmazunk meg jogszabályi szinten, szakpolitikai 

szinten, úgyhogy, ha minden jól alakul, akkor ez augusztus végére fog ez az ajánláscsomag 

elkészülni, és az őszi érdekképviseleti egyeztetéseinket már ezen anyaggal tudjuk a hét 

meghatározott témánk mentén közlekedéspolitikától egészen az oktatáspolitikáig folytatni. Itt 

a szakmai munkának az elkészítését Simon Ádám koordinálja, de bekapcsolódott Kardos Laura 

ifjúságszakmai gyakornokunk is.  
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A másik két kutatás, ezek az Ifjúság Európai Évének vállalásai, de két olyan téma, ami a 

későbbiekben az érdekképviseleti munkánkat meg fogja határozni. Egyrészt a közoktatás és a 

köznevelés világában szeretnénk felmérni, hogy a vállalkozásoktatás, a startup kultúra hogy áll. 

Ugye nagyon-nagyon jó egyetemi gyakorlatok vannak arra a Hungarian Startup University 

program esetén, hogy az egyetemi világban hogyan lehet az egyetemista fiatalokat 

érzékenyíteni és bevonni vállalkozás létrehozásba, innováció világába, viszont mi hiszünk 

abban, hogy ezt az egész érzékenyítést már a közoktatás világában el kell kezdeni, és akár a 

12–18 éves korosztályt is meg kell szólítani. Úgyhogy mi egy olyan anyagot fogunk készíteni, 

és egy olyan anyagot fogunk a döntéshozók számára eljuttatni, ami a későbbiekben akár egy 

ilyen középiskolai innovációs mentorprogramnak az alapja lehet. És emellett egy ifjúsági 

munkához és ifjúsági cserék világához kapcsolódó kutatásunk lesz, a Youthpass-hez 

kapcsolódó kutatásunk és szakpolitikai javaslatcsomagunk. A teremben szerintem mindannyian 

ismeritek a Youthpass-t, az Erasmus mobilitás keretében a nem formális és informális úton 

megszerzett tudás igazolására szolgál, és ez egy Európai Unió szinten egységes és elfogadott 

bizonyítványi rendszer. Viszont mi azt tapasztaltuk, hogy hazai szinten a munkavállalók, 

egyetemek, közintézmények, döntéshozók nem ismerik ezt a bizonyítványrendszert, úgyhogy 

a célunk az az, hogy ezt a bizonyítványrendszert egyrészt feltárjuk, hogy itthon ki alkalmazza, 

hogyan alkalmazza, megvizsgáljuk a nemzetközi jó gyakorlatokat, és a hazai implementálására 

javaslatokat tegyünk, akár a kereskedelmi kamarák felé, akár a döntéshozók felé.  

Elmondom a kedvenc példámat, nyilván ez nem független a saját felsőoktatási, érdekképviseleti 

tapasztalataimtól, de a nemzeti felsőoktatási törvény lehetővé teszi azt, a 105. paragrafusában, 

hogy a kreditek 10 százalékának erejéig a hallgatók a nem formális vagy informális úton 

megszerzett tudásukat beszámítsák a tanulmányaikba. Itt van egy olyan bizonyítványrendszer, 

ami mondjuk, ha valaki akár a köznevelésben, akár a felsőoktatási tanulmányai alatt elvégez 

ifjúsági cseréket vagy ifjúsági mobilitási programokat, akkor le tudja igazolni a hazai 

felsőoktatási intézmények felé. Kíváncsi lennék azért, hogy hány egyetem ismeri ma 

Magyarországon a Youthpass-nek a működését, vagy a Youthpass-t, hogy hogyan tudná 

értelmezni. Dolgozzunk ki erre egy akciótervet, akár a HÖOK-al közösen, hogy hogyan lehet 

ezt a bizonyítványrendszert elfogadhatóvá tenni a hazai felsőoktatásba.  

Ezek lesznek a rendszerszintű anyagaink, amik az év második felére el fognak készülni. És 

emellett olyan ügyeket próbáltunk azonosítani, amik azt gondolom, hogy az érdekképviseleti 

horizontunkon voltak már eddig is, de az új kormányzati struktúra felállásával újra elő kell majd 

vennünk. Ilyen lesz egyrészt az, hogy az utazásoknál a diákjegy számlaképessé vagy 

elfogadhatóvá tételét szeretnénk ismételten kezdeményezni. Szeretnénk, hogyha az 

aláírásminta vagy az aláírási címpéldány digitalizálásra kerülne, és a bírósági civil 

nyilvántartásban rögzítésre kerülne, így az online térből lekérhető lenne, és nem kéne minden 

egyes pályázati alkalomnál ugye közjegyzőhöz elfáradnia a civil szervezeti vezetőknek. 

Csináljuk ezt mindannyian és tudjuk, hogy ez egyrészt milyen költség, bár biztos, hogy a 

közjegyző lobbi fel fog szólalni ez ellen, de azt gondolom, hogy sokkal több civil szervezet 

van, mint közjegyző, úgyhogy próbáljuk meg a saját súlyunkat érvényesíteni.   
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A harmadik ilyen dolog, amit kezdeményeznünk kéne, az ugyanígy a banki felhatalmazó levél 

online ügyintézésre való áttérése. Ezzel is azért jó néhányan szembesülünk, hogy ez mekkora 

nehézséget okoz, hogy minden egyes alkalommal elfáradni a bankfiókban ahhoz, hogy ez 

rendelkezésre álljon az adott pályázathoz. Akkor különböző pályázatoknál különböző 

felhatalmazási minták vannak, a bank rosszul tölti ki, mert amúgy a másik pályázatot szokta 

meg, szóval egy olyan terület lenne ez, ami a civil szervezetek bevételszerző képességét 

segítené, könnyebbé tenni azt, hogy a megérkező források minél hamarabb lehívhatóak 

legyenek. Itt már élénk egyeztetésekben vagyunk a Magyar Ifjúsági Konferenciával, és 

dolgozunk azon, hogy milyen közös akciótervet alakítsunk ki. Azt sem tartom elképzelhetőnek, 

hogy akár ezt mondjuk egy nyilvános petíció vagy felhívás keretében próbáljuk meg a civil 

államtitkárság felé közvetíteni és eljuttatni.  

És akkor végül, de nem utolsó sorban a kiadványok, hogyha erre áttérünk, akkor a kiadványok 

esetén az YZ-ről már beszéltem, három megjelenéssel számolunk: július, október, december. 

Az idei évben, ha minden jól alakul, három kötetet, kiadványt foghatunk majd a kezünkben, 

remélem, hogy minél szebb és igényesebb formában. Ne felejtsük el, hogy a NIT idén ünnepli 

10 éves jubileumát, ezért, már most mondom, hogy 2022. december 4-ei ünnepi közgyűlés lesz. 

Bízom benne, hogy ez december 4-e lesz, még egy dologtól függ, hogy nem tudta megmondani 

nekem Cser-Palkovics András polgármester úr, hogy mikor lesz az Országos Diákparlament, 

de ha azon a hétvégén lesz, akkor egy héttel később, december 10-én, vagy december 4-én vagy 

december 10-én megünnepeljük a NIT 10 éves születésnapját, úgyhogy a Nemzeti Kulturális 

Alap támogatásával egy jubileumi történeti kötetet fogunk készíteni. A jubileumi kötetnek a 

felépítését már láthatjátok. Egyrészt a kötet szerkesztésére, összefogására Djongi Joel Segnont 

kértem föl, azt gondolom, hogy Joelt mindenki ismeri és szereti, tehát egy olyan integratív 

figura tud lenni, aki az esetleges mondjuk korábbi konfrontációk esetén, vagy konfrontatív 

időszakok történetének feldolgozásánál is minden szereplő számára elfogadható lesz. A kötet 

az egy magyar ifjúságpolitika 30 évének áttekintésével fog indulni. Székely Leventét és Pillók 

Pétert kértük fel a múlt hét során, hogy ezt a tanulmányt készítsék el. A NIT 10 évének 

tudományos igényű feldolgozását Sárhegyi Tamás, egy fiatal kutatóra fogjuk rábízni, akinek 

szakterülete a magyar ifjúsági civil szektornak a története. A kötet második része pedig interjús 

oral history alapon szeretné majd feldolgozni a NIT-nek a történetét. Itt értelemszerűen a 

szervezet hat elnökével fog majd interjú készülni, illetve olyan meghatározó steak holdereket 

szeretnénk majd meginterjúvolni, mint például Nemes László, akinek az e-mail fiókjában, azt 

gondolom, hogy a NIT teljes története elérhető, és majd biztos, hogy Tamás is fogja őt keresni. 

Ezt igyekszünk minél igényesebb kiadásban elkészíteni.  

A másik kötet, ami igazából két kötet lesz, az Ifjúság Európai Évéből, projektből fog tudni 

megvalósulni. Egy könyvsorozatot szeretnénk elindítani, aminek ez lenne az első két kötete. 

Egy magyar és angol nyelvű tanulmánykötet fog létrejönni, ahol az ifjúsági év céljaihoz 

illeszkedően fogjuk megvizsgálni azt, hogy a magyar ifjúsági szektor és a magyar fiatalok 

hogyan is viszonyulnak ezekhez a témákhoz.  
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Ez a zöld átállás, a digitális átállás, a fiatalok által elérhető lehetőségek, az ifjúsági 

szakpolitikák, tehát majd erről az ifjúsági évben, prezentációban hosszan fogok beszélni. Ezek 

mentén fogjuk megvizsgálni a magyar ifjúsági szektort tudományos igényességgel. A két kötet, 

Pillók Péter és Székely Levente közös szerkesztésében fognak megjelenni. Én azt gondolom, 

hogy az ő szakértelmüket és felkészültségüket magától értetődőnek tekinthetjük itt a 

tudományos szektorban, és ez a két kötet elkészülése egy nyílt pályázattal fog kiegészülni. 

Tehát alapvetően itt a szerzőinket díjazni szeretnénk majd, akik publikálnak ezekben a 

kötetekben, úgyhogy a felhívás, ha minden jól alakul, június elején fog megjelenni. Bíztatok 

arra mindenkit, hogy akár egyetemi, fiatal kutatói vagy már kutatói világból biztassa az 

ismerőseit, hogy pályázzanak ezen a publikációs felhíváson.  

Úgyhogy én nagyon röviden ezekkel készültem, ha jól emlékszem, nincs több diám, úgyhogy 

köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és ezekkel az irányokkal fogunk továbbmenni a 

következő két évben. Kérdezném, hogy van-e bárkinek esetleg kérdése vagy észrevétele?  

Hallgatás, beleegyezés, és tudom, hogy 12.02 van, úgyhogy el fogok rendelni egy ebédszünetet, 

viszont mielőtt elmegyünk az ebédszünetre, arra szeretnélek kérni titeket, hogy egy 

csoportképet készítsünk ebben a körben. A szünet elrendeléséhez kapcsolódóan a 

mandátumokat le kell adni a Felügyelő Bizottság számára. Köszönöm az operatív jelzéseket Jó, 

akkor a kint a folyosón fogunk fölállni, és ott készítünk egy közös csoportképet. Utána jó 

étvágyat mindenkinek, és 13 órakor folytatjuk a munkát. Ígérem, már nem lesz olyan hosszú. 

Ha mindent jól csinálunk, akkor egy óra alatt végezni tudunk.  

 

EBÉDSZÜNET 

 

Kovács Péter: 

Üdvözlök mindenkit az ebédszünet után. Megkezdenénk a munkát. 13 óra 06 perc van. Kérem, 

hogy a hangfelvétel is induljon, szuper. Akkor kérdezném a Felügyelő Bizottságot, hogy hány 

mandátum került felvételre?  

 

Nemes László: 

Elvileg egy kivételével mindent visszaosztottunk, viszont egy gyors mandátumellenőrzést 

tartunk annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy mindenki itt van a teremben, vagy haza 

lógott a zöld cetlijével. Kérem emeljétek föl. 21 mandátum van jelen, úgyhogy továbbra is 

határozatképesek vagyunk.  

 

Kovács Péter: 

Köszönjük szépen! És kollégáim hamarosan vissza fognak érkezni, még a korábban említett 

anyagot készítették elő, de már úgyis látom, hogy megérkeztek. A nyolcas napirendi pontunk a 

nemzetközi ügyekkel kapcsolatos tájékoztató és beszámoló lesz. Tisztelettel kérem Szabó 

Bálint alelnök urat a virtuális térben, hogy tartsa meg beszámolóját a nemzetközi ügyekkel 

kapcsolatban.  
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Szabó Bálint beszámolója a NIT nemzetközi ügyeiről. A hangfelvétel hibás volta miatt a 

jegyzőkönyvbe nem került rögzítésre a beszámoló. 

 

Kovács Péter: 

Köszönjük szépen, alelnök úr az informatív és minden részletre kiterjedő összefoglalódat. 

Nézek a kollégákra, hogy van-e esetleg kérdés vagy észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban. 

Murai elnök úr, parancsolj.  

 

Murai László:  

No, nekem az lenne a gyors kérdésem, elnök úr és Bálint, hogy a szavazásnak az aránya hogy 

alakult egyébként, mert ez fontos lehet abból a tekintetből, hogy mekkora esélye van esetleg a 

NIT-nek ezt a nemzetközi politikai barriert így áttörni. Ugye én a HÖOK-os, hát hogy is 

mondjam, kis nemzetközi tapasztalatunkból tudom, ezt Peti is végigkövette még anno, hogy 

azok hát ilyen a mikroközösségek, meg mikroszövetségi rendszerek, amiket az ember 

viszonylag könnyen ugye fel tud építeni, akár mondjuk itt a V4, hát most na mindegy. Volt 

olyan időszak, amikor a V4-ben működött minden, most kevésbé, de hogy amit fel lehet építeni 

piciben, és hogyha ott egy jól működő közösség jön létre, akkor szépen lassan ezt a külpolitikai 

expanziót meg lehet ejteni. Van erre esély, egyébként az Európai Ifjúsági Fórumon belül, vagy 

nem láttok rá megoldást? Köszi szépen!  

 

Szabó Bálint: 

Nagyon szépen köszönöm a kérdést.  

A hangfelvétel hibás volta miatt a jegyzőkönyvbe nem került rögzítésre a válasz. 

 

Kovács Péter: 

Köszönjük szépen a kérdést. Én majd a végén reagálok egybe, hogyha van valakinek még 

kérdése Bálinthoz, akkor azt most.  Jó, kezet nem látok, akkor én nagyon röviden annyit 

szeretnék elmondani nekünk, hogy már az elnöki programban kiemelten foglalkoztunk a 

nemzetközi szövetségi rendszer kérdésével a szervezetünket egy régóta foglalkoztató és izgató 

kérdésről van szó, a Bálint által kiemelt idézetek jó része amúgy az elnöki, meg az ő elnökségi 

tagi programtervéből szerepelt a dián. Én azt gondolom, hogy az Európai Ifjúsági Fórummal 

kapcsolatban, amit most tudtunk, azt megtettük. Én arra fogom kérni majd Bálintot, alelnök 

urat, hogy egy részletes tájékoztató levelet a tagszervezetek számára is fogalmazzon meg ezzel 

kapcsolatban.  

Ugye itt azért nem kapkodtunk még egyelőre ezzel, mert a hivatalos jegyzőkönyv, ha jól tudom, 

még nem érkezett meg az Európai Ifjúsági Fórum részéről, amint ezt megkapjuk, akkor egy 

részletes tájékoztatást fogunk küldeni a tagszervezeteknek. Én azt kértem alelnök úrtól, hogy a 

nyár folyamán ezt a nemzetközi stratégiát próbáljuk meg kidolgozni, tehát találjuk ki, hogy egy 

ilyen helyzetben azután, hogy egy 3 éves folyamat milyen negatív végkimenettel zárult, milyen 

irányokba érdemes elmozdulni. 
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Én magam jelenleg azon az állásponton vagyok, hogy inkább a Youth Forum megfigyelő 

tagságot megtartva kezdjünk bele valamiféle ilyen új szerveződési folyamatba, ha belekezdünk, 

de nyilvánvalóan ez majd egy közös döntési pont lesz itt a tagszervezetekkel, hogy milyen 

irányba induljunk el. Én Bálintot, illetve majd a nemzetközi munkacsoportot fogom megkérni 

arra, hogy ezt a folyamatot készítsék elő, rakjanak elénk olyan anyagot, amiből majd ki tudunk 

indulni, és el tudjuk dönteni közösen, hogy milyen irányba menjünk tovább.  

Én még egyszer szeretném megköszönni Szabó Bálintnak azt a munkát, amit itt most már több 

mint fél évben bemutat ebben az eljárásban. Én azt gondolom, hogy nem Bálinton múlt ez a 

szereplés, illetve ez a végkimenetel. Azt kell tudnotok, hogy Bálint egy nagyon-nagyon jó 

beszédet rakott össze Jósa Bálinttal, illetve a kollégákkal közösen. Remélem, hogy arról a 

felvétel majd egyszer előkerül, és az is akár körbeküldhető lesz a tagok között, csak hogy 

mindenki bizonyos legyen abban, hogy ez mondjuk nem a személyi kérdéseken múlt, hanem 

azon, hogy az Európai Ifjúsági Fórum egyes olyan tagjai, akik akár mondjuk kis hazánkból 

származnak, de valamiféle sértődöttséggel, vagy valamiféle negatív felhanggal váltak el a 

szervezetünktől, nem feltétlenül szeretnék, hogyha ez a szervezet tulajdonképpen egy olyan 

közösségbe tartozna, ami az európai fiatalok legfontosabb hangja. Úgyhogy egy kicsit csalódott 

vagyok, szomorú vagyok, viszont egyben motivált is vagyok, mert tudom, hogy képesek 

leszünk arra, hogy ezen a helyzeten is felülemelkedjünk, és közösen találjunk valamiféle olyan 

új utat, amivel akár ebből a helyzetből megerősödve kerülünk ki.  Bálint, köszönjük szépen még 

egyszer, hogy megtartottad ilyen körülmények között is azt a prezentációt. És akkor kérlek majd 

a részletes tájékoztató levelet a jövő hét során küldjük meg a tagszervezeteknek.  

 

Kovács Péter: 

A kilences napirendi pontra térünk át. Beszámoló a NIT projektjeinek előrehaladásáról. Három 

prezentációt fogtok hallani a következő napirendi pontnál. Elsőként, mivel a megyei delegáltak 

többségét ez a projekt érinti, Simon Ádámot szólítom a pódiumhoz, a Lépj fel 2.0-val 

kapcsolatban.  

 

Simon Ádám: 

Köszönöm a karmának, hogy ilyen idősen ülve maradva tudom Lép fel maradék idejét 

bemutatni. Miután többször volt róla szó, nem akarom nagyon húzni az időt. A következő diára, 

ha lépünk, akkor az eddig elért eredményeket fogjuk majd látni. Köszönöm szépen. Eddig 14 

megvalósult Megyei Ifjúsági Napunk volt, ezzel több mint 300 fiatalt értünk el, és 70 

döntéshozót, valamint megvalósult 30 készségfejlesztő esemény.  

Alapvetően ezeken a megyei ifjúsági napokon a tapasztalatok alapján fogjuk, az itt tapasztaltak 

alapján fogjuk majd a Lépj fel 3.0-át kialakítani. Van értelme ennek a projektnek és szeretnénk 

is folytatni, ahogy volt korábban róla szó, de mindenképpen a helyi körülményeknek 

megfelelően szeretnénk megvalósítani majd a harmadik etapot.  
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És ha az utolsó diára lépünk, mert gondoltam, hogy így a vége felé már nem fogtok örülni a 

hosszú diasoroknak. Ami még hátravan, az hat megyei ifjúsági nap, ezzel 12 készségfejlesztő 

esemény, valamint ahogy a Peti is már mondta, egy kiadvány fog készülni ebből az elmúlt 

eseményekből, amelyet majd döntéshozatali folyamatokba fog a NIT lobogtatni, remélem 

sikerrel. És ugye, ahogy mondtam, módosított módszertannal szeretnénk majd a Lépj fel 3.0-át 

is előkészíteni veletek együtt. Én ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen.  

  

Kovács Péter: 

Köszönjük a rövid és tömör összefoglalót. Simon úrnak van-e esetleg kérdés a Lépj fel 2.0-val 

kapcsolatban, vagy észrevétel? Ha jól tudom, erről tegnap valamennyire azért beszéltetek, akik 

itt voltatok. Szuper! Köszönöm szépen! Akkor Turi Ádám alelnök urat kérem, hogy a 

szabadegyetemről adjon egy rövid tájékoztatást.  

 

Turi Ádám: 

Nagyon szépen köszönöm, most már akkor maradok én is, és megkérném Dórit, hogy a 

szabadegyetemes prezentációt kapcsoljuk be. Három diára kaptam lehetőséget elnök úrtól, de 

öt lett, de abba benne van a köszönöm a figyelmet. Úgyhogy bízom benne, hogy ez így 

maradhat.  Meg a címdíja is, igen.  Jó. Röviden tényleg csak egy tájékoztatást adnék arról, hogy 

hogy áll az idei szabadegyetemünk, amelyet láthattatok ezen a héten meghirdetésre került.  

Tök jó lenne, ha eszembe jutna egy poén, de nem jut eszembe. Mindegy, július 7. és 10. között 

lesz a szabadegyetemünk Keszthelyen, addig elkezdek erről beszélni, és megjelent már a 

Facebook esemény, és most pedig megjelent már a prezentáció is. Itt látható, hogy Keszthely 

lesz a helyszín, 110 főre sikerült férőhelyet foglalnunk a Pethe Ferenc Kollégiumban. Ez 

információink szerint közel van a Balatonhoz és egy kiváló szállás lesz arra, hogy ez a 

rendezvényünk megvalósuljon. És ami még plusz információ és egy kis promóciós anyag, hogy 

Keszthely és környéke, merthogy az idei szabadegyetemben lesz egy kis kirándulás és egy kis 

újítás is. És mehetünk is tovább Dóri. Igazából itt csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy itt a 

dián még az látható, hogy már a helyek harmada betelt, ez már nincs így, a helyek fele betelt. 

Tehát, hogy ténylegesen, aki szeretne jönni, az regisztráljon, mert hogy minket is meglep, hogy 

mennyire népszerű ez a program. Ez korábbi években úgy nézett ki, hogy meghirdettük az 

eseményt, körbeküldtük, Facebook hirdetéseket raktunk rá, és így végül összejött a résztvevői 

létszám. Most csupán kikerült az esemény a Facebookra, és naponta átlagban 15-en 

regisztrálnak, és így tulajdonképpen néhány nap alatt közelítünk afelé, hogy be is teljen.  

Ami még nagyon fontos közérdekű információ, ki is írtam a diára, hogy marad a 10 órás reggeli 

kezdés. Ez ugye a tavalyi szabadegyetem nagy innovációja volt, hogy a kilenc óra helyett 

sikerült közösen kiharcolnunk, hogy tíz óra legyen, az érdekképviseleti munkát idén is 

elvégeztem, úgyhogy 10 órakor fognak indulni a programok.  
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A beszélgetések és a képzések is a NIT különböző projektjeihez fognak kapcsolódni. 

Tisztázódik már a trénerek és a meghívott vendégeknek a pontos névsora is. Ezt a jövő héten 

közzé fogjuk tenni. És még ami fontos, hogy NIT Plusz csapatépítő programok, szeretnénk 

évről-évre fejlődni a szabadegyetemben, így a már megszokott csapatépítőkön is szeretnénk 

egyet emelni, és ezt ünnepélyesen elneveztük NIT Plusznak. Ugye ezekben is mindig 

megjelenik a Nemzeti Ifjúsági Tanács portfóliója és különböző eseményei. Talán a 

jegyzőkönyvben méltatlan lenne idéznem, de most már megteszem, mert belementem, hogy 

tavaly például az elrejtett söröket kellett összegyűjteni, amiken a különböző projektekhez 

kötődő fotók szerepeltek, és egyebek, tehát ilyen kreatív, NIT-et bemutató feladatokra idén is 

lehet számítani. És tudom, hogy macerás ilyenkor kikeresni, hogyha még nem regisztráltam, 

hogy hol kell, vagy nem. Úgyhogy, ha váltasz Dóri, akkor itt ezt beszkenneli mindenki, és máris 

tud regisztrálni a szabadegyetemre. Fogynak a helyek. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és 

találkozzunk július 7-én, Keszthelyen.  

 

Kovács Péter: 

Köszönjük szépen alelnök úr. Talán még néhány spoiler. Az idei fókuszban az influenszerek 

lesznek, úgyhogy neves vendégekkel készülünk. A közéleti vitát sem engedjük el, azzal is 

fogunk készülni és a képzések közül pedig négy téma lesz majd, aminek a részleteit a Facebook 

eseményein jövő héten meg fogjátok találni a fenntarthatóságtól a civil szervezet alapításig. 

Bezárólag köszönöm szépen, és végül, de nem utolsó sorban az Ifjúság Európai Évéről tartanék 

én egy nagyon rövid prezentációt, nem lenne hosszú egy ilyen nettó négy és fél órára 

gondoltam. Tehát a teljes pályázati anyagot fogom felolvasni a következőkben. Nem, hanem 

értelemszerűen annyit mondanék el, és rögtön a hármas diára kérném majd, hogy ugorjunk, 

hogy az Ifjúság Európai Évével kapcsolatban az Európai Bizottság és a Parlament közösen négy 

nagy célt határozott meg. Ezt a négy nagy célt kell népszerűsítenünk és teljesítenünk az év 

során. Minden ehhez a 4-es célrendszerhez igazított programelemet mutatnék be, nagyon-

nagyon gyorsan nektek. A PPT még egy kicsit régebbi, és tekintve, hogy Canvában készült, 

nem tudtam szerkeszteni, úgyhogy majd mondom, hogy hol vannak eltérések a PPT-hez képest.  

Először is, ha elindítjuk az év programsorozatát és továbblépünk, akkor látni fogjuk, még egyet, 

hogy ezt is túllépjük, a programindító esemény után. Menjünk azért vissza, ne ennyit ugorjunk. 

Igen, hogy a lehívható források nagy részét, ugye ezt a költségvetésben is jeleztük, tovább 

fogjuk pályáztatni. Ez körülbelül egy 2,5 milliós keretösszeg lesz, amelynek az első felhívása 

június 8-án, szerdán fog megjelenni. A keretösszeg fölött az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti 

Munkacsoportnak az egyik albizottsága fog döntést hozni, ahol paritásos alapon kormányzati 

szereplők, illetve civil szereplők veszünk részt. A bizottság a pályázati felhívásnak 

tulajdonképpen az egyeztetésnél tart most jelenleg, de értelemszerűen olyan helyi programok 

és helyi események megvalósítását fogjuk tudni támogatni, amelyek az év 4-es célrendszerébe 

illeszkednek.  
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Nyilvánvalóan tudtuk azt, hogy mi, mint NIT, nem leszünk képesek arra, hogy mindenhol helyi 

kis eseményeket csináljunk, ezért jutottunk arra, hogy az összeg egy részét tovább pályáztatjuk. 

A tovább pályáztatásnak a lényege, hogy az Európai Bizottság értelemszerűen azt 

meghatározta, hogy ezt nem lehet csak a NIT-tagszervezetek számára rendelkezésre bocsátani, 

úgyhogy ez egy nyitott pályázati felhívás lesz, ifjúsági civil szervezetek számára. Jól mondtad, 

ez fontos információ, hogy ez nemcsak a NIT tagszervezetek számára lesz nyitott, bár lehet, 

hogy már a FEB is azt beszéli, hogy hogyan és milyen formában pályáznak erre a keretösszegre. 

Nyitott lesz mindenki számára, és két felhívási kör lesz június elején, illetve vélhetőleg 

októberben lesz a második pályázati felhívás az események megvalósítására. Jó, úgyhogy ezzel 

kapcsolatban azt javaslom, hogy figyeljétek majd a weboldalunkat, itt a weboldalon fönt lesz a 

pályázati kiírás, és hogy hogyan és milyen elektronikus felületen kell ezt a pályázatot 

benyújtani. Alapvetően az a terv, hogy a kettős finanszírozás működhet, tehát egy alapból 

meglévő eseményetek társfinanszírozására is lehet ezt az összeget felhasználni. Attól függően, 

hogy 15 vagy 30 szervezetet szeretnénk majd támogatni, ez még nem egy eldöntött tény, 500 

ezer, vagy 250 ezer forint lesz a lehívható és megpályázható maximum forrás.  

A második nagyobb programegység az a Fiatalok Magyarországon ifjúságszakmai 

programsorozat lesz 2022 őszén. Igazából a hagyományos rendezvényeinket neveztük el ilyen 

csoda szépen. Három nagy konferenciánkat, az Ifjúsági Munkakonferenciát, a Roma Ifjúsági 

Konferenciát, illetve a Digitális Valósággal Konferenciát fogjuk összekapcsolni, és európai 

uniós téma mentén tulajdonképpen összehuzalozni. Az Ifjúsági Munkakonferenciánál kiemelt 

cél lesz majd az, hogy a közösségszervező szakokkal rendelkező egyetemekkel közvetlen 

kapcsolatot létesítsünk, és az ott tanuló hallgatóknak egy hallgatói szekciót is szervezzünk. Ezt 

majd Petronella fogja koordinálni, de itt pont az a cél, hogy már egy ilyen fiatal szakember 

korosztályt megszólítsunk, és őket akár az ifjúsági civil szektor irányába mozgassuk. Ugye 

tudjátok azt, hogy a közösségszervező alapszaknak az egyik specializációja az ifjúsági közösség 

szervezés, ugye amióta nincs önálló egyetemi képzés, egy ilyen specializációként vehető fel a 

szakirány, de az a cél, hogy minél több fiatalt tudjunk beiskolázni, és ennek hát ki más lehetne 

a leghitelesebb nagykövete, mint Petronella, aki maga is ilyen irányokba végez tanulmányokat 

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.  

A programsorozathoz kapcsolódik majd még egy vidéki workshop sorozat, ez a vidéki 

workshop sorozat lesz majd az az influenszer képzésünk, amiről már Janka beszélt a 

beszámolójában. A könyvsorozatról már volt szó, ezt is átugorhatjuk, erről beszéltem 

részletesen. A felnőttképzésről beszéltünk részletesen, a Nemzetközi Partnerségi Találkozó, ez 

a BICC Meeting volt, ez már megvalósult. Köszönöm. A kutatásunkról is beszéltünk 

részletesen, illetve egy Youthpass kutatásról is beszélhetünk részletesen.  

És végül akkor annyit szeretnék csak elmondani nektek, hogy bármilyen programötlettel, 

kérdéssel keressétek bátran Faragó Dórit, aki nemzeti koordinátorként az év szervezési 

feladatait ellátja. Én azt gondolom, hogy ez a programkínálat, ez nemzetközi szinten is 

vállalható, amit összeraktunk, és biztatlak titeket arra, hogy majd a pályázati felhívásnak a 

lehetőségeivel pedig éljetek. Köszönöm szépen.  
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Kovács Péter: 

És akkor a 9-es napirendi pont végére értünk, most jön a 10-es: döntés beérkezett tagfelvételi 

kérelmekről. Előterjesztő a Felügyelő Bizottság tagjai, úgyhogy átadnám a szót Nemes 

Lászlónak.  

 

Nemes László: 

Igazából az előterjesztést a szervezeted tekintetében az elnökség teszi. Az eljárásról szeretnék 

egy picit beszélni, ugyanis az előző ciklusban felmerült a kérdés, hogy mi az egyes szervezeti 

egységek feladata az eljárás során. Itt láthattok egy diát is, diasort is, itt összefoglaltuk. A lényeg 

az, hogy a Felügyelő Bizottság az azt ellenőrzi, miután megérkeztek a tagjelentkezések, hogy 

megvan-e a számviteli beszámoló, rendben van-e az aláírási címpéldány, és ezt követően az 

elnökség minősíti a tagszervezeti jelentkezést. Viszont, ha formálisan rendben van, akkor elétek 

kell, hogy terjesszük. Ez történik most. Úgyhogy itt a tagjelentkezések kapcsán akkor átadnám 

az elnökségnek a szót.  

 

Kovács Péter: 

Köszönöm szépen. A tagjelentkezési folyamat, ahogy ezt jeleztem, számotokra pontosításra 

került a FEB-el közösen. Az elnökség felel azért, hogy tartalmilag megvizsgálja a beérkezett 

tagfelvételi kérelmeket. Az idei évben jeleztük azt, hogy hét tagszervezet kizárására került sor, 

és a mostani időszakig beérkezett egy rendes tagfelvételi kérelem és kettő pártolói kérelem. 

Ezeknek a FEB már jelezte, hogy formailag rendben találta őket, a tartalmi megvizsgálását, 

pedig az elnökség maga között felosztotta, és ezt a feladatot Simon Ádám kolléga látta el, 

úgyhogy ő fog tudni majd a tartalmi kérdésekre válaszolni.  

Én most akkor formailag megadnám a lehetőséget arra, hogy a jelenlévő tagszervezeti 

képviselőknek megadjam a szót szavazás előtt, ugye ez hagyományosan így szokott történni, 

és először a rendes tagfelvételi kérelemmel kezdenénk, és akkor utána pártolói tagokkal. 

Úgyhogy elsőként megadnám a szót a Fiatal Lokálpatrióták Egyesülete komáromi szervezet 

képviseletében Turi Ádám alelnök úrnak a szót.  

 

Turi Ádám: 

Nagyon szépen köszönöm, elnök úr! Igazából szeretném bemutatni az egyesületünket, 

amelynek én otthon egyébként tagja is vagyok. Alapvetően a fiatalok által területen rövidített 

FILO, három területen dolgozik, az egyik a határon átnyúló együttműködések, nyilván 

Komárom két ország, egy város, ezért fontos az egyesület számára az, hogy az Észak-

Komáromban és Felvidéken működő magyar egyesületekkel tartsa a kapcsolatot. Itt hosszú 

évek óta vannak különböző közös projektek és jelenleg is fut egy KA2-es kis léptékű partnerség 

felvidéki partnerekkel magyar–szlovák, magyar–magyar együttműködés kapcsán, amelynek a 

témája a fiataloknak, vagy a fiatal felnőtteknek a digitális felzárkóztatása. Ezzel kapcsolatosan 

folyamatosan valósulnak meg tréningek és szakmai anyagok mind a Felvidéken, mind 

Komáromban és az anyaországban, de korábban részt vett az egyesület egyéb közös kapcsolódó 

rendezvényeknek a kialakításában. Akár a Covid előtt utoljára megvalósult felvidéki 
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Martfesztet, hogyha ide említjük, akár a tavaly nyári új kezdeményezésünket, ami a Fenyves 

Szabadegyetem volt, ahol az volt a cél, hogy az Észak- és Dél-Komáromban működő diák 

ifjúsági és fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek egy közös kapcsolódási pontot teremtsünk és 

egy olyan szabadegyetemet, ahol ők tudnak találkozni és egymással beszélgetni. Nyilvánvalóan 

annak reményében, hogy ez a későbbiekben további együttműködéseket is eredményezzen. Ez 

az egyik része.  

A másik, hogy ugye talán sokan ismeritek, hogy Komáromban működik a Diákönkormányzatok 

Városi Szövetsége, a DIVISZ. Ugye, mint minden diákönkormányzatnál, itt is van olyan 

probléma, hogy egy városi diákönkormányzat nem jogi személy, és ilyenkor mindig jól jön, ha 

van egy egyesület, aki hajlandó befogadni a fiatalok kezdeményezéseit. Ez nálunk is így van, 

és a FILO tölti be ezt a szerepet a DIVISZ mögött. Kvázi, sőt, építkezik is belőle, hiszen most 

már az egyesület tagságának több mint a fele a Városi Diákönkormányzat korábbi tagjaiból 

adódik, így kerültem én is a képbe.  

És a harmadik rész pedig egy klasszikus helyi egyesület, különböző közösséget építő 

alkalmaknak a szervezése, közös disznóvágás, horgászkupa és egyebek, tehát minden ilyesmit, 

amit el tudunk képzelni, és ami egy kisvárosi közösség tekintetében fontos lehet. Ezzel is 

foglalkozik. Az egyesület életében egyébként volt egy törés. A 2020-as évben tulajdonképpen 

egy teljes leállás történt meg. Ugye az iskolák bezártak, a határt lezárták, disznót vágni sem 

lehetett. Tehát ott tulajdonképpen a 2020-as évben volt egy ilyen rezet, de ez gondolom nem 

csak nálunk volt így, és ezután történt meg egy generációváltás, egy fiatalítás, amikor az 

egyesületbe beléptek a városi diákönkormányzat időközben már egyetemistává vált tagjai, és 

ezek után újult erővel indultunk el pályázatokon, ebből adódik a KA2-es lehetőség, és 

tulajdonképpen újra egy felívelő szakaszban van az egyébként 2016 óta működő egyesület. 

Úgyhogy én röviden így foglalnám össze a mi tevékenységünket, de természetesen, hogyha van 

kérdés, akkor arra nagyon szívesen válaszolok.  

 

Kovács Péter:  

Kérdezem, hogy van-e kérdés. Ha nincsen, akkor, ha jól tudom, Zoomon a szentgotthárdi 

központtal működő Muraba Európai Területi Társulás képviselője itt van velünk. Mateja Kučan, 

üdvözöllek. És akkor megadnám a szót arra, hogy röviden a Muraba tevékenységét mutasd be. 

Ugye a Muraba Európai Területi Társulásként egyfajta nonprofit céges tevékenységet folytat, 

ezért ők csak pártolói tagként tudnak kérelmet benyújtani hozzánk.  

 

Mateja Kučan, a Muraba Európai Területi Társulás képviselője bemutatja a szervezetet.  
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Kovács Péter: 

Köszönöm szépen, Papp Bálint igazgató urat pedig üdvözöljük ezúton is. Van-e esetleg 

kérdésetek? Hogy a pártolói tagság az tulajdonképpen egy szimbolikus tagság. Azt mondom, 

hogy még a szervezetünk jól is jár bizonyos szempontból vele, mert a tagdíjfizetési 

kötelezettség megvan a pártolói tagoknál, ellenben szavazati jogot nem biztosítunk ezeknek a 

szervezeteknek, de természetesen szerencsére már több programunk is volt. Viccet félretéve 

több programunk is volt Szentgotthárdon, amit Bálintékkal, illetve Murabával közösen 

valósítottunk meg.  

A Nexus Egyesület, a Nexus Egyesület kérte a kimentését a mai alkalomról, ha jól tudom. 

Úgyhogy az ő nevükben nem tudok nyilatkozni, de amennyiben kérdés van, akkor talán Simon 

úr tud rá válaszolni. Bízom benne. Van-e esetleg kérdés? Én nem ismerem személyesen őket, 

Karcagon tevékenykednek.  

Alapvetően az elnökség ugye mindenkit előterjesztett, tehát ez az elnökség részéről egy pozitív 

javaslat volt. Akkor a küldöttgyűlésen csak a FILOról kell szavaznunk? 

 

Nemes László: 

A rendes tagról a küldöttgyűlésnek, a pártoló tagságról az elnökségnek kell szavaznia.  

 

Kovács Péter: 

A mai napon arról kell döntést hoznunk, hogy a Fiatal Lokálpatrióták Egyesületét, ami 

Komáromban működik, felvegyük-e tagjaink közé? Ugye a kizárásokkal 97 tagszervezetünk 

volt. Most ezzel a felvétellel akkor 98 rendes tagja lesz a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak, 

amennyiben a tisztelt küldőgyűlés is tudja támogatni a FILO csatlakozását. Én támogatólag 

szeretném előterjeszteni, ki az, aki tudja támogatni? Ki az, aki nem? És ki az, aki tartózkodik?  

Egy tartózkodással, illetve húsz igen szavazattal, hogyha 21-en vagyunk még mindig, felvettük 

a Fiatal Lokálpatrióták Egyesületét a tagszervezeteink közé.  

 

HATÁROZAT 

A Küldöttgyűlés elfogadja a Fiatal Lokálpatrióták Egyesülete tagszervezeti felvételét. 

A Küldöttgyűlés húsz igennel és egy tartózkodással elfogadja a határozatot. 

(igen: 20, nem: 0, tartózkodás: 1) 

 

Turi Ádám: 

Köszönjük szépen a bizalmat!  
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Kovács Péter: 

Köszönjük szépen! És akkor a legizgalmasabb napirendi pontra fogunk áttérni a 11-es egyebek 

napirendi pontra. Mielőtt még bárki megnyugodna, ez azért egy kicsit hosszabb napirendi pont 

lesz, mint amilyen hosszú szokott lenni. Hosszan beszéltem a személyi változásokról, és 

mindannyian tudjátok, hogy ilyenkor szoktunk elköszönni azoktól a kollégáktól, akiktől a 

küldöttgyűlések közti időtartamban elbúcsúztunk. Az a furcsa és egyben szerencsés helyzet 

alakult ki, hogy egyetlen drága titkárságvezető kisasszonyunk, Kovács Dórinak a mai az utolsó 

munkanapja. Úgyhogy a búcsúzás pillanata, ez egybeesik a tényleges munkavégzésének a 

befejezésével. Én azt gondolom, hogy ilyenkor jól sejtem, kéne mondani valami rövid méltatást, 

és ezen gondolkodtam sokat, hogy mit és hogyan mondjak. De szerintem az sokkal több 

mindent mond a Dóriról, illetve a Dóri és a NIT kapcsolatáról, hogyha elmondom, hogy ő 

milyen helyzetben került ide hozzánk.  

Dóri 2020. február 28-án valahogy így kezdte meg tevékenységét, február végén. Így talán 

mondható a Nemzeti Ifjúsági Tanácsban, majd kettő héttel később beütött egy világjárvány. 

Úgyhogy Dóri szerintem talán egy rendezvényen, a Digitális Valóságok Konferencián volt ott 

2020 márciusában. Meg ami meg rögtön, igen, az február végén volt, tehát két 

rendezvényünkön vett részt, majd megpróbált segíteni nekünk abban, hogy átállítsuk ezt a 

szervezetet valamilyen digitális online működésre. Úgyhogy Dóri nem könnyű időszakban 

csatlakozott a mi kis közösségünkhöz, de rögtön megmutatta azt, hogy életrevalóságával, 

vagányságával és tettrekészségével olyan új ötleteket és innovációkat hozott be, amik sokat 

segítettek a mindennapi működésünkben. Én nagyon-nagyon örülök, hogy megismertelek Dóri, 

és az elmúlt két és fél évben majdnem együtt tudtunk dolgozni. Azt gondolom, hogy nagyon 

fog hiányozni az irodából az, hogy egyrészt rutinszerűen tudtad már, hogy mihez és hogyan 

kell hozzányúlnod, mert tudom, hogy Blanka is rövidesen ugyanilyen rutinnal fog minden 

témához hozzányúlni, vagy minden ügyhöz. Másrészt nagyon-nagyon fog hiányozni az az 

operatív megoldó készséged, ami egy mikrofon bekapcsolásától a szekrény összeszerelésén át, 

egy motor megjavításáig terjedt. Bízom benne, hogy mondjuk erről a BEIK nevezetű épületről 

nem az az emlék fog neked megmaradni, hogy az igazgatója nekitolat az autódnak, hanem 

mondjuk az az emlék fog megmaradni, amikor a Covid utáni első küldöttgyűlésen újra tudtunk 

találkozni, vagy amikor éjszakákba nyúlóan pénzügyi elszámolásokat készítettünk, vagy azok 

a csodálatos pillanatok fognak megmaradni, ahogy mondjuk egy-egy közéleti mentor 

programon hajnali négykor esős, vizes erkélyekről kidobott foteleket próbálunk megmenteni. 

Úgyhogy számtalan emlék jut eszembe, most csak a legszebbeket próbáltam infantilis módon 

felidézni. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy szerintem épp ebben a teremben is van 

Dórival, mindenkinek legalább egy ilyen sztorija. Vagy ha nincs, akkor majd még lesz, mert 

bízom benne, hogy azért a rendezvényeinken fogunk vele találkozni. Úgyhogy Dóri engedd 

meg, hogy az elnökség és a magam nevében egy kis aprósággal megköszönjük neked ezt a két 

és fél évet, és hát tudom, hogy nem mész olyan messze tőlünk, de azért bízom benne, hogy a 

továbbiakban is fogunk találkozni. Egy nagy tapsot Dórinak.  
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Említettem már nektek a megyei működéssel kapcsolatos prezentációnál, hogy igyekszünk arra 

odafigyelni, hogy a megyei delegáltak tevékenységét minél inkább megbecsüljük. Dolgozunk 

az anyagi megbecsültségen, de azt gondolom, hogy már az ilyen apró gesztusok is sokat 

tehetnek, hogyha úgynevezett Simon Ádám által jóléti intézkedéseknek nevezett apróságokkal 

próbálunk meg kedveskedni. Egy ilyen aprósággal készültünk nektek a mostani 

küldöttgyűlésre. Tudom azt, hogy mindannyian valamiféle ifjúsági közösségi térben 

tevékenykedtek, valamilyen irodában működtök, ezért bízom benne, hogy a most részetekre 

átadandó kis delegálti oklevelek, illetve országos tagszervezeti oklevelek olyan irodai díszek 

tudnak lenni, amivel büszkén tudjátok majd hirdetni, hogy a NIT-el közösen tevékenykedtek és 

dolgoztok. Úgyhogy most Ádámmal közösen, hogyha jól sejtem, egyesével át fogjuk adni 

ezeket az okleveleket.  

És közben egy dologra foglak titeket megkérni. Az Erzsébet Ifjúsági Alap munkatársaitól 

érkezett hozzánk egy olyan kérés, van nekik egy olyan csodálatos projektjük, ami az Önkéntes 

Piactér névre hallgat, hogy erre regisztráljatok be lehetőség szerint, ez egy nagyon-nagyon 

hasznos és jó felület. Én örülnék neki, ha minél nagyobb számban megtennétek most azt, hogy 

ezen a felületen regisztráltok. A felületnek a célja az, hogy az önkénteseket kereső civil 

szervezeteket összekapcsolja olyan lelkes fiatalokkal, akik önkéntes tevékenységet kívánnak 

végezni, úgyhogy bízom benne, hogy minél többen megteszitek ezt a regisztrációt. Csak akkor 

hagyhatjátok el a termet, ha ezt megtettétek, ezt jegyzőkönyvön kívül szeretném mondani. 

Fejlesztés terhe mellett, Ament Balázstól ezt a küldetést kaptuk. Úgyhogy azt szeretném kérni 

tőletek, hogy amíg az oklevél átadás zajlik, mivel azért ez egy picit hosszabb folyamat lesz, 

bátran éljetek ezzel a lehetőséggel, és akkor Ádámnak átadom a szót.  

 

Simon Ádám: 

Köszönöm szépen, gyorsítani fogjuk az átadást, úgyhogy dobálni fogjuk az okleveleket. 

Jelenléti ív alapján az itt jelenlévőknek adjuk most át ezeket az okleveleket, a többiek is meg 

fogják kapni, amint egyszer bejönnek a BEIK-be, illetve részt vesznek megyei ülésen vagy 

bármi hasonlón. Igen, ezek az úgynevezett oklevelek. Igen, úgyhogy most akkor gyorsítva, de 

átadjuk őket, és akkor mondom őket folyamatába. 

 

Lezajlik az elismerő oklevelek átadása. 

 

Simon Ádám: 

Köszönjük szépen, és hasonló tagszervezeti okleveleket is ki fogunk állítani és tagszervezeteink 

számára is fogunk egy ilyennel kedveskedni, mert szeretnénk, hogy ilyen szinten is meg 

legyenek becsülve. Időközben gondolom, mindenki már regisztrált az Önkéntes Piactér 

regisztrációs felületén, hiszen lényegében hogyha ez nem történik meg, akkor engem hétfőn 

felnégyelnek, majd felakasztanak. És köszönöm a HÖOK-nak, hogy ennyire támogató. 

Szeretném kérni, hogy a HÖOK saját halottjaként tekintsen! Köszönöm szépen mindenkinek! 

És hogyha még kéri Péter a szót.   
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Kovács Péter: 

Köszönöm. Egy utolsó emlékeztető akkor, hogyha megkérdezem majd, hogy van-e bárkinek 

egyebe. December 4-én vagy 10-én lesz a következő, ünnepi tíz éves jubileumi 

küldöttgyűlésünk. Mindannyian tudjátok, hogy 2012. december elsején alakult meg a 

szervezetünk, úgyhogy az ünnepi küldöttgyűlés az december hónaphoz illeszkedően kerül 

megszervezésre. Annyit megvárunk, hogy az Országos Diákparlament mikor lesz, de a 

negyedikére készülünk. Ha esetleg akkor van az ODP, akkor ez tizedikére fog csúszni, de 

ekkorra tudtok számolni majd, jó? Van-e bárkinek egyebe?  

Ha nincsen, akkor 14 óra 30-kor a Nemzeti Ifjúsági Tanács, 2022. évi első küldöttgyűlését 

lezárom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok! 

 

Kelt: Budapest, 2022. május 21. 
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