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Jegyzőkönyv 

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség 

Elnökségi ülés 

 

Időpont: 2022. május 17. (kedd) 17.00 óra 

Helyszín: 1024 Budapest, Zivatar utca 1-3. 

Jelenléti ív mellékletként csatolva. 

Kovács Péter: Üdvözlök mindenkit a Nemzeti Ifjúsági Tanács 2022. évi ötödik elnökségi 

ülésén. Nagyon szépen tartjuk a havi egy, Alapszabály által előírt kötelező találkozási 

alkalmainkat. A mai napnak a menetrendje előzetesen megküldésre került számotokra.  

Az általam javasolt napirendi pontok: elnöki elnökségi beszámolók, 2-es webtájékoztató, 3-as 

a küldöttgyűlés napirendi pontjainak egyeztetése, négyes gazdasági tájékoztató és döntések, 5-

ös döntés, személyi kérdésekről, 6-os egyebek.  

Technikai javaslatként azt szeretném kérni, hogy az elnöki, elnökségi beszámolók elé 

helyezzük át a gazdasági tájékoztatót és döntéseket. Abból fakadóan, hogy Jancsó András 

kolléga, aki bízom benne, hogy hall minket, ezután ki tudjon lépni. Úgy látom, hogy hall és lát 

is minket. Tehát annyi lesz a technikai módosításom. A személyi kérdések esetén ugye a 

titkársági munkatárs személyéről kell döntést hoznunk a mai nap során és az elnöki, elnökségi 

beszámolóknál pedig. A hiányzó elnökségi tagok kapcsán Molnár Janka Sára, illetve Szabó 

Bálint előzetesen kérték kimentésüket, Antal Kinga Kincső pedig nem kérte kimentését, 

úgyhogy az ő beszámolóját sajnos nem tudom megtartani helyette.  

A küldöttgyűlési napirendi pontok kapcsán lesznek módosítási javaslataim, ezekről már 

előzetesen beszéltünk. Ezeket kellene majd áttárgyalnunk, illetve az esetlegesen felmerült 

megyei közgyűlések észrevételeiről kérnék majd visszajelzést Simon Ádám kollégától.  

Ahhoz, hogy a munkát meg tudjuk kezdeni, először jegyzőkönyvvezetőt kell választanunk, 

jegyzőkönyv vezetésére, Kovács Dóra titkársági munkatársat, titkárságvezetőnket szeretném 

felkérni. Ki az, aki tudja támogatni Dórit a jegyzőkönyv-vezetésre? Aki ugye vállalja ezt a 

tisztséget. Köszönöm szépen. Megszavaztuk.  

HATÁROZAT 
Az elnökségi ülés jegyzőkönyv-vezetője Kovács Dóra. 

Az Elnökség a határozatot egyhangúan elfogadja. 

 

Az előzetesen megküldött napirendi pontok kapcsán van-e bárkinek módosítási javaslata? Ha 

nincsen, akkor kérlek titeket, hogy fogadjuk el a napirendet. Köszönöm szépen. 

HATÁROZAT 
Az Elnökség az ülés napirendjét módosítás nélkül elfogadja. 

Az Elnökség a határozatot egyhangúan elfogadja. 
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Turi Ádám: Egyebekben azt szeretném kérni még a szabadegyetemről három mondatot 

váltsunk. 

Kovács Péter: Köszönöm! Így van! Ezt jegyezzük fel, hogy akkor ott erről lesz egy tájékoztató 

a folyamatok állásáról. 

 Jó, akkor az első napirendi pontunk gazdasági tájékoztató és döntések, Jancsó András elnöki 

megbízottnak adom meg a szót. 

Jancsó András: Köszönöm a lehetőséget El kell mennem majd utána, úgyhogy nagyon köszi a 

rugalmasság. Egyrészt arról szeretnék beszámolni, hogy elkezdődött itt Dóri távozása révén az 

átadás-átvétel folyamata, már lehet ti is találkoztatok Blankával, most nem tudom, hogy itt van-

e az elnöki ülésen. Amit szeretnék kérni, meg jelezni,, hogy én június végén, a nyár folyamán 

több főbb pályázatunknak, meg projektünknek is elszámolási és beszámolási határideje van, 

ezért nyomatékosan szeretném kérni a projektvezetőket, a projektgazdákat, hogy a szakmai 

beszámolókat kezdjék el írni, előkészíteni, hogy azzal ne az utolsó pillanatban kelljen, nyilván 

itt a pénzügyi részét, azt jómagam és elnök úr megcsináljuk, az adminisztratív részét, Dóri és 

Blanka segít benne nekünk, de a szakmai összefoglalókat, beszámolókat azt légyszi kezdjétek 

el előkészíteni.  

Ugye az elmúlt időszakban is kaptunk pozitív híreket nyertes pályázatokról, ezekről időközben 

Elnök úr folyamatában mindenki tájékoztatott, amit talán még érdemes elmondani, az, hogy 

megkaptuk az NTP támogatás pozitív  

Kovács Péter:- Jó, más kérdés? Ha nincs, akkor köszönjük, András, hogy itt voltál. Itt a 

pénzügyi döntések kapcsán még annyit szeretnék mondani nektek, hogy jelenleg azt a 

visszajelzést tudom adni, hogy a cash flow-nk az rendben van, ez ugye köszönhető annak, hogy 

már a következő évi FIFO-s, tehát a Fiatalokért Felelős Főosztálytól kapott szakmai támogatást 

és a következő évi NEA egyedi támogatásunk is megérkezett. Továbbra is elég komoly 

kintlévőségünk van. Az előző évi Szólj bele pályázat utófinanszírozásának hiánya miatt, illetve 

továbbra sem kaptuk meg az idei évtől induló Szólj bele ciklusnak a finanszírozását, és továbbra 

sem érkezett meg az Ifjúság Európai Éve. Úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogy 

továbbra is stabil lábakon áll a gazdálkodásunk.  

Jó, térjünk át akkor a második elnöki, elnökségi beszámolók napirendi pontra. Ezt szokás 

szerint én fogom elkezdeni. Röviden az események, a legutóbbi elnökségi óta, április 21-én 

részt vettem a Tempus Ünnepi Kuratórium ülésén Szegeden, ahol a nemzetközi 

együttműködésekről és mobilitási programokról volt szó. Ez az április 21-ei, 23-ai hétvége, ez 

egy nagyon-nagyon sűrű hétvége volt. Párhuzamosan két nagy rendezvényünk zajlott. Egyrészt 

a BICC Meeting, amiből fakadóan ugye tizenkét ország tizenhárom ifjúsági tanácsának 

képviselői voltak a vendégeink. Ezt Szabó Bálint és csapata azt gondolom, hogy nagyszerűen 

koordinálta, és innen is köszönöm még egyszer a munkájukat. És ezzel párhuzamosan pedig 

Gárdonyban a Közéleti mentor programunknak a harmadik képzési hétvégéje valósult meg. Itt 

Ádám és Dóri munkáját köszönöm. Azt gondolom, hogy ezzel, hogy párhuzamosan két ekkora 

rendezvényt vittünk, bebizonyítottuk, hogy igenis képesek vagyunk arra, hogy két ekkora 

programot is elvigyünk egyszerre.  
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Negyedik hó 27-én online tagszervezeti és megyei delegálti találkozót tartottunk, ennek a 

részleteiről majd Simon Ádám be fog számolni. Május 3-át emelném ki, Kecskés Péter civil 

főosztályvezető úrral találkoztam. Egyeztetésünk témája a fotópályázatnak a második ciklusa 

és a nyári lehetséges fesztiválkitelepülések mellett az Ifjúság Európai Éve volt. Nagyon 

szimpatizálnak a projekttel és nagyon szívesen kapcsolódnának, csatlakoznának. Ezzel 

kapcsolatban még további egyeztetések vannak folyamatban.  

Május 4-én, 5-én zajlottak a meghallgatások a titkárságvezetői pozícióra. Dóri felmondásával 

egy időben írtuk ki április utolsó hetében talán a pályázatot, és a beérkezett jelentkezők közül 

összesen végül, ha jól emlékszem, négy vagy öt jelentkezőt hallgattunk meg személyesen, és 

közülük tennénk majd javaslatot Kaszper Blankára a mai napon, hogyha mélyen tisztelt 

elnökség is tudja őt támogatni erre a feladatkörre. 

05. 04-én Pintér Misivel egyeztettünk, jogi ügyeink előrehaladásáról. Május 6-án volt 

szerencsém Pécsen a Doktoranduszok Országos Szövetségének tavaszi szél konferenciáján 

részt venni. Nagyon színvonalas konferenciát tartottak. 800 doktorandusz adott elő két nap alatt. 

Úgyhogy elképesztően nagy seregszemle volt, és nagyon jól esett, úgy láttam a DOSZ-os 

kollégáknak, hogy ott voltunk ennyi szervezetként ezen a rendezvényen.  

A május 6-a azért volt még izgalmas, mert egyszerre volt ráadásul Szekszárdon a Tolna megyei 

közgyűlés, illetve Pécsen pedig a Baranya megyei közgyűlésünk. Mindkét helyen érvényes és 

szabályos megyei közgyűlést bonyolítottunk le. 

Május 10-én, kedden, Országos Diáktanács ülésen volt szerencsém részt venni. Az ODT 

ülésének kiemelt témája volt a középiskolai tanárok lehetséges új értékelési eljárásának 

bevezetése, az ukrán helyzet kapcsán kialakult közoktatási kérdések, valamint értelemszerűen 

felmerült az, hogy a köznevelési struktúra hogyan fog kinézni a következő kormányzati 

ciklusban. 

A keddi nap az nagyon sűrűre sikerült, aznap még egyeztettem Szabó Bálint alelnök úrral az 

Európai Ifjúsági Fórumhoz való csatlakozás kapcsán történő előrehaladásokról, Turi alelnök 

úrral, a Szabadegyetemről, a Közéleti mentor programról, Jankával, az influenszer 

képzésünkről, illetve a közéleti mentorprogram egyik eseményéről, Kardos Laurával pedig a 

gyakornoki projekt előrehaladásáról.  

11-én Petronellával egyeztetünk, szintén előrehaladásról és aktuális kérdésekről, 13-14-én 

Ádám Dóri, nagyon köszönöm, hogy megszerveztétek és lebonyolítottátok a Pro és kontra 

vitasorozat döntőjét. Simon úréknak köszönöm a live közvetítés megszervezését. Apukám azt 

mondta, hogy nézte és színvonalas volt. Úgyhogy. Összességében én azt gondolom, hogy egy 

jól sikerült program volt, majd röviden Ádám, kérlek értékelj! És szerintem a jegyzőkönyv 

számára érdemes elmondani azt, hogy érdemes azon gondolkodni, hogy ez a projekt 

megmaradjon, bár előzetesen beszéltünk arról, hogy engedjük el, de lehet, hogy átalakított 

formában érdemes mégiscsak ezt a vitasorozatot megtartani. 

Május 14-én volt szerencsém hivatalból részt venni Novák Katalin elnök asszonynak a 

beiktatási ünnepségén, ami egy nagyon szép és színvonalas program volt. 
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Május 16-án, tegnap volt egyeztetésünk a Nonprofit Kft. aktuális helyzetéről, illetve Pillók 

Péterrel és Székely Leventével az idei évben megvalósuló két kötetünk kapcsán egyeztettünk. 

Ezen a napon elkezdődött, illetve be is fejeződött az NTP szerződéskötéshez szükséges 

papíroknak az összegyűjtése és leadása. A mai napon pedig egyrészt sikerült Molnár Dániel 

DOSZ elnök úrral egyeztetnem Debrecenben. Részt vettem a Debreceni Ifjúsági Házban egy 

KA3-as záró konferenciáján, ahol a NIT-nek a tevékenységét tudtam bemutatni öt városi 

diákönkormányzati képviselői előtt, illetve online bekapcsolódtam a Székesfehérvári Közéleti 

Mentorprogramos csapat orientációs napjára, ami szintén a jegyzőkönyv számára mondanám, 

egy nagyon-nagyon jól sikerült, majdnem 50 fős rendezvény volt, ahol Mészáros Attila 

alpolgármester úr és Mohai Gergely főosztályvezető úr is személyesen tiszteletüket tették. 

Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek itt az április-májusi munkát. Egészen a 

szabadegyetemig ezt a lendületet még fenn fogjuk tudni tartani. Átadnám a szót Turi alelnök 

úrnak. 

 

Turi Ádám: Nagyon szépen köszönöm, én is köszönöm. Én mindenkit igazából nem fogok most 

így tételesen végigmenni a naptáron, hanem inkább a Szabó Bálint urat követve, témakörökre 

bontanám a beszámolómat. Itt négy nagyobb témakörhöz négy dátumot tudok csatolni.  

Az egyik, ahogy elnök úr is említette, ugye a BICC Meeting volt, ahol április 22-én ebben a 

teremben volt lehetőségem angol nyelven bemutatni szervezetünk működését a V4 országok 

képviselőinek, ezt követően is beszélgettünk az esetleges együttműködési lehetőségekről, majd 

pedig 24-én a záró esti fogadásra is becsatlakoztam, ahol a korábbi ismeretségek mentén szintén 

a V4-es kollégákkal beszélgettünk. Nyilván innen is köszönjük Szabó Bálintnak, Kovács 

Tominak és az egész csapatnak a szervezést. 

A következő nagyobb témakör a Közéleti mentorprogram hétvégéje volt. Első körben, ami 

április 29-én, hétvégén valósult meg, én itt nem tudtam személyesen részt venni, viszont 

szeretném megköszönni Simon Ádámnak és Dórinak, hogy vitték azt a hétvégét, de ettől 

függetlenül az előkészítésből még kivettem a részem és a résztvevői visszajelzések is azt 

mutatják, hogy egy kiválóan sikerült hétvége volt. Ezekhez tartozik még, hogy a közéleti 

mentor programnak a helyi régiós projektjei is folyamatosan valósulnak meg.  

További nagyobb téma a Pro és kontra vitaverseny, ami azért az elmúlt egy hónapnak vagy 

három hétnek a legjelentősebb részét tette ki számomra. Ennek most az elmúlt napokban 

megtörtént a döntője, itt is nagyon szeretném megköszönni, elsősorban Bendegúznak, hogy 

minden vad és kevésbé vad ötletemet megvalósította a végletekig itt a különböző ötletekkel 

kapcsolatban. Szerintem ennek is az eredménye volt, hogy maximálisan pozitív visszajelzést 

kaptunk minden résztvevőtől, valamint szeretném ismét megköszönni Dórinak is azt, hogy az 

adminisztrációt, szállást és egyebeket intézte. Valamint innen is szeretném kifejezni a 

jegyzőkönyv számára a köszönetemet azoknak, akik vállalták a zsűrizést Pro Bono, Kovács 

Dávidnak, Jósa Bálintnak és a többieknek, Jancsó Bandinak, hiszen zsűri nélkül nehéz lett volna 

a versenyt lebonyolítani. Egyébként, hogyha beszélünk még a Pro és Kontráról, akkor ugye 

kilenc csapat vett részt az országos döntőn, ez tizenkettő volt eredetileg, de három az érettségi 

közelsége miatt visszalépett, és eredetileg pedig több mint 60 csapat volt, aki jelentkezett ide. 
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Szerintem folytatni kell ezt a projektet, viszont azt, hogy milyen forrásból és pontosan milyen 

keretek között azt még ki kell találni jövő ilyenkorig, vagy legalábbis az év végéhez közeledve.  

És a másik nagyobb topik, ami egyelőre a közvélemény számára csak a mai napon vált 

láthatóvá, az a szabadegyetem volt. Itt ugye hosszú és elhúzódó tárgyalások és egyeztetések 

voltak a helyszín kapcsán, amiben sikerült megállapodni. Itt elnök úrnak szeretném 

megköszönni, hogy ő volt az, aki ezt végül leütötte a keszthelyiekkel, mert hogy Keszthely lesz 

a helyszínünk és ott az egyetemi kollégium, mármint az egyetem épületei, és az időpont az két 

hetet tolódott, erről az elnökséggel informálisan már egyeztettünk, hogy az eredeti június utolsó 

hétvégi dátum helyett július 7-10. között lesz a szabadegyetem Keszthelyen, és ahogyan azt 

kértem az ülésünk elején, az egyebekben szeretnék még erről öt percben egy státuszjelentést 

adni, és köszönöm szépen a beszámolás lehetőségét.  

 

Kovács Péter: Köszönjük szépen! Petronella 

 

Kocsis Petronella: Köszönöm szépen a szót. Én egy picivel rövidebb leszek. Május 11-én volt 

Petivel egy egyeztetésünk, ahol az aktualitásokról és a jövőbeni dolgokról egyeztettünk.  Május 

12-én vettem részt Kaposváron a Megyei Ifjúsági Napján, mire azt mondom, hogy egy nagyon 

jó rendezvény volt igazából, nagyon kis aranyosak is voltak, és nagyon aktívak voltak 

egyébként a fiatalok is, ezt így jó volt látni.  Ezen kívül még Szekszárdra kértek fel bennünket 

egy diákjogi előadásra, vagy a koordinálásra. Magamra vállaltam, ez végül kicsit hosszas 

egyezés után, de sikerült a tegnapi nappal leütni a napot. 

 

Kovács Péter: Köszönöm szépen. Simon Ádám. 

 

Simon Ádám: Lényegében amit kiemelnék az elmúlt időszakból, a különböző egyeztetések 

közül az egyik az múlt héten megalakult hosszú idő után és hosszú tárgyalások során, 

engedélyezések és kétéves nagy küzdelem után a Közművelődési Munkacsoport. Ha minden 

igaz, a héten tudunk hírt adni majd róla, tudni kell az NMI működéséről, hogy helyi projekteket 

kell kitalálni első körben, és ha azok sikeresek, akkor azt követően kerül az NMI országos 

rendszerébe, és úgy tudunk továbblépni az országos együttműködés felé. Tehát a fiatalokkal 

kapcsolatosan ez az egyik ilyen irány, a másik irány pedig a közművelődési szakemberek 

készségfejlesztése lesz, amit egy igényfelmérés fog megelőzni, amelyben felmérjük azt, hogy 

egyébként a településeken, kistelepüléseken, falvakban dolgozó közművelődési munkatársak 

mit akarnak kezdeni a fiatalokkal. Emellett, ha minden igaz, jövő héten találkozom a Savaria 

Múzeum igazgatójával, aki ugye a Vidéki Múzeumok Szövetségének vezetője is, és ott is egy 

hasonló programot tudunk majd elindítani, ami szintén a fiataloknak a készségfejlesztésére fog 

rámenni, és hogyha sikeres lesz ez az együttműködés, akkor ott is országos szintre, terveink 

szerint ’23 folyamán már akkor el tudnánk indítani ezt a képzési sorozatot.  
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Lépj fellel kapcsolatban az egyéb kisebb programoknál a Laura segítségét igénybe vesszük. 

Már beszéltem vele, illetve folyamatosan egyeztetünk, hogy éppen most időpontot próbálok 

egyeztetni, hogy mikor és hogyan legyen.  Lényegében az én részemről volt a társadalmi 

munkacsoport ülése, amit ki szeretnénk emelni, ahol megállapodtunk azzal kapcsolatosan, hogy 

a Nemzeti Ifjúsági Tanács önkéntes és Közösségi Szolgálat stratégiájával elindulunk, valamint 

mindenképpen szeretnénk foglalkozni a készülő gyermekvédelmis anyagunkkal is. 

 

Kovács Péter: Köszönöm szépen, én nagyon szépen kérlek, hogy minél előbb a hosszabbítást 

intézzétek el a KA2 esetén 

Simon Ádám: Jó, akkor augusztus 31.? 

Kovács Péter: Igen. Augusztus 31. legyen. Igen, tovább nem szeretném húzni, elég lesz, 

augusztus 31-ig kérjük a hosszabbítást, jó? Mert hogyha betoljuk az őszre, akkor egyszerűen 

nem fogunk végezni semmivel Szuper! Köszönöm szépen! Akkor az elnöki beszámolókat 

kiegészíteném Bálint, illetve Janka azon részeivel, amik még közérdeklődésre tarthatnak 

számot. És szeretném, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljenek. Egyrészt Bálint részt vett az 

Európai Ifjúsági Fórum május 13-14-i COMEM közgyűlés ülésén. Mindannyian tudjátok, hogy 

ez az ülés számunkra azért volt kiemelten fontos, mert a teljes jogú tagságunkról szavazott most 

az Európai Ifjúsági Fórum közössége. Az elnökség javaslata alapján a közgyűlés nem 

támogatta, a NIT felvételét a teljes jogú tagok közé, tehát továbbra is megfigyelő státuszban 

vagyunk. Ezzel kapcsolatban én Bálintot kértem, hogy a héten legyen egy levél, ami a 

tagszervezeteknek a tájékoztatást előkészíti, illetve nyáron ki fogjuk találni a NIT új stratégiáját, 

az új nemzetközi stratégiáinkat, megpróbálunk ehhez a helyzethez alkalmazkodni, és új 

irányokat próbálunk meg kinyitni. Ha már ennyire nem szeretnének minket egy kávéházba 

szívesen látni, akkor nem kopogtatunk többet ezen a kávéháznak az ajtaján.  

A másik dolog Jankával kapcsolatban, ahogy említettem, hogy Jankát bevonjuk közéleti 

mentorprogram záróhétvégéjének előkészítésébe. Egy tehetséggondozó kerekasztalnak az 

összeállítását, moderálását bíztuk rá. Szabadegyetem munkálataiba kapcsolódott be, illetve az 

influenszer képzésnek a teljes tematikáját és pénzügyi fedezetét beszéltük át a héten az Ifjúság 

Európai Évéből. Ennek megtaláltuk a pénzügyi mozgásterét, és ez azt jelenti, hogy el fog tudni 

indulni ősszel. Ő a családi, egészségügyi, családtag egészségügyi okai miatt kérte a mai ülésre 

a kimentését. Bálint meg továbbra is külföldön tartózkodik. Köszönöm szépen mindenkinek a 

beszámolót, és akkor a FEB-nek adnám meg a szót. 

 

Hegedüs Imre: Azt tudom mondani, hogy a küldöttgyűlési anyagokat azt áttekintettük. Elnök 

úr azt írta, hogy a záró dátumokat leszámítva megfelelő a dokumentum, úgyhogy azt majd 

javítjuk. A tagfelvételiket átnézzük. Egyrészt a megyei küldöttgyűlések anyagait, hogy azok 

megfelelően jöttek-e be szintén látnunk kell. 
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Kovács Péter: Köszönöm szépen. Szuper! Haladunk nagyon gyorsan napirendi pontokkal, a 

négyes napirendi pont a küldőgyűlés napirendi pontjainak egyeztetése. Annyit kérek, hogy hadd 

nyissam meg ezeket. Igen, azt megköszönöm, ezért megtaláltam.  Ugye az első napirendi pont 

az elnökség beszámolója. Ennek kapcsán azt kérem mindenkitől, hogy szóban készüljön az 

áprilisi elnökségitől a mostani májusi időszakra tartozó, mondjuk három legfontosabb 

eseménnyel, jó? 

Kettes a felügyelőbizottság tájékoztatója lesz. Itt majd kérem a FEB-et, hogy a kizárásokról 

adjon tájékoztatást, adjon tájékoztatást a beérkezett tagfelvételek elbírálására, illetve a szokásos 

mondandóját tartsa meg.  

Hármas lett volna a szabályzatok módosítása, azonban ez végül is lekerül a napirendről. 

Aktuálisan nem fogunk szabályzatot módosítani, ezt már a drive-ban jeleztem a napirendnél 

megjegyzéssel, így ezért nem találtak ott előkészített anyagot a kollégák. Abban maradtunk 

Pintér doktor úrral, hogy a nyár folyamán minden szabályzatot előveszünk és részletesen 

áttekintünk, ezért most nem kezdünk bele kapkodva.  

A negyedik napirendi pont lesz a 2021. évi számviteli beszámolója. Ja, bocsánat, nem mondtam, 

hogy a hármas helyett azt kértem, hogy a Nonprofit Kft. tartson egy tájékoztatót. És a 

nonprofitnak az öt hónapos tevékenységéről fogunk beszámolni. 

Négyes az a számviteli beszámoló, csütörtökön érkezni fog. Jó, bízom benne.  

Az ötös napirendi pont az idei évi költségvetésnek a módosítása, amit ugye az Ifjúság Európai 

Éve, illetve az egyéb projektpénzek beérkezése tett indokolttá, ez már fent van, látható, 

mindenki számára egyértelműen megfigyelhető.  

Hatos napirendi pontban Simon Ádám megyei működés fejlesztési lehetőségeiről tart egy 

beszámolót. Arra kérlek Ádám, hogy itt legalább egy 3 diás PPT-vel készüljél, jó? Tehát 

mindjárt itt most mondani fogom, hogy melyik pontnál ki és milyen PPT-vel készüljön. Itt arra 

kérlek, hogy legalább egy 3 diás PPT-vel készülj, hogy miket tervezünk, írjuk le, mondjuk el, 

milyen terveink vannak a megyei delegáltakkal kapcsolatban, mit fogunk majd megfuttatni a 

későbbiekben.  

A hetes napirendi pont Nemzeti Ifjúsági Tanács 2022. évi szakmai képviseleti témáinak 

bemutatása. Itt én vagyok az előterjesztő, én készülök PPT-vel. Itt értelemszerűen arról fogok 

majd beszélni, hogy az új kormányzattal milyen irányokat lesz érdemes kinyitni, ugye még a 

teljes minisztériumi struktúrát nem ismerjük, de a civil területen azért van egy-két olyan terület, 

például a diákjegyek elszámolhatóságának kérdése, vagy az elektronikus úton kikérhető, 

elküldhető aláírási címpéldányoknak a kérdése, a banki felhatalmazó, elektronikus úton való 

kikérésének lehetősége. Ezeket nagyon-nagyon szeretném beépíteni az idei évi munkánkba, és 

szeretném, hogyha az új kormányzatnál ezzel tudnánk nyitni, hogy ezt a témát napirendre 

tűzzük.  

A 8-as napirendi pont nemzetközi ügyek, értelemszerűen Szabó Bálint kollégát fogom kérni, 

aki nem lesz velünk a fizikai térben, hogy online tartson egy PPT-s előadást és beszámolót. 

Utána beszámoló a NIT projektjeinek előrehaladásáról, itt nem fogunk minden projektet 
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elővenni. Tehát Ádám, nem kell a közéletiről külön beszámolnod. A Simon úrnak kellene 

beszámolnia a Lépj felről, mert az érinti a megyei delegáltakat, tehát szintén arra kérlek, hogy 

egy PPT, hány helyen volt, hogy valósult meg, mi van még vissza, tehát addigra legyen ebből 

egy ilyen kis összefoglaló. Meg fogom kérni magamat, mert Dóri nem lesz, hogy az Ifjúság 

évéről beszéljek. Igen, és projektek közül azt hiszem, hogy erről a kettőről lesz csak szó. 

Az utolsó előtti napirendi pont döntésbe érkezett tagfelvételi kérelmekről, itt egy rendes tag és 

két pártolói tag jelentkezésre fogunk szavazni. Itt Dóri, remélem értesítettük ezeket a 

szervezeteket, hogy várjuk őket szombaton. A közgyűlés alatt lesz Zoom, ami működni fog. 

Úgy számolok, hogy tízkor kezdünk, tíztől délig lesz egy blokk szünet nélkül, déltől egyig 

ebédelünk, és ha szükséges, és szerintem egy fél óra-óra még szükséges lesz, akkor egytől 

kettőig pedig befejezzük a közgyűlést. Úgyhogy azért akarom az ebéddel megszakítani, mert 

csomóan nem szoktak maradni, de ott azok az informális beszélgetések azért jók szoktak lenni. 

Úgyhogy ez a logikai megközelítésem. Összességében én egy rövid küldöttgyűlésre számítok. 

Magunkhoz képest. Voltak ennél már hosszabb alkalmaink is. Ádám beszámol a 

Szabadegytemről a kilencesben. Okleveleket készítsük elő. 

 

Kovács Péter: Akkor az ötös napirendi pont döntés személyi kérdésekről. A mai elnökségi ülés 

keretében egy darab személyi kérdést kell tárgyalnunk. Dóri felmondásának beadásával egy 

időben kiírtuk a titkársági munkatársi pozícióra a pályázatot. A jelentkezők közül a kis 

munkacsoportunkkal, Kaszper Blankára tennénk javaslatot. Blanka megkezdte már a betanulási 

folyamatokat, de formális döntést kell róla hoznunk. Úgyhogy én arra kérlek Blanka, hogy 

röviden mutatkozz be. Mesélj arról, hogy mivel foglalkoztál és mivel foglalkozol, mivel 

foglalkoztál együtt, mivel foglalkozol jelenleg és miért jelentkeztél hozzánk? És akkor utána 

pedig, ha kérdés van, akkor természetesen azt fel tudjátok tenni. 

 

Kaszper Blanka: Sziasztok! Kaszper Blanka vagyok. Szegeden nőttem fel, szeptember óta 

lakom Budapesten, és nagycsaládból származom. Húsz éve cserkészkedem, alapvetően ez teszi 

ki nagy részét a szabadidőmnek. A Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ) felnőttvezető-

képzésében vagyok képzésvezető és múlt szombat óta elnökségi tag az MCSSZ-ben. 

Egyébként sok vezetőképzési tapasztalatom van, 16 éves korom óta vagyok ifjúsági vezető és 

6 éve foglalkozom különböző szinteken vezetőképzéssel. Szegeden közművelődésben 

dolgoztam, mert közönségszervezőként végeztem tavaly nyáron. 2020 októbere óta a Magyar 

Cserkészszövetségek Fórumában (összmagyar cserkészettel foglalkozó szervezet) vagyok 

titkárságvezető és szeptembertől májusig a Magyar Cserkészszövetség elnökének voltam az 

asszisztense. Tehát a NIT-es titkársági feladatokhoz hasonlókat már csináltam korábban is. 

Szeretek a háttérben dolgozni, támogatni, szervezni, adminisztrációval foglalkozni. Azért 

jelentkeztem ide, mert azt gondolom, hogy a fiatalsággal való foglalkozás fontos, és ha én 

magam csak egy kicsit is hozzátehetek az már szuper. Ha van kérdés, szívesen válaszolok. 
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Kovács Péter: Én nagyon örülök, hogy jelentkeztél, és jó szívvel tudlak javasolni az elnökség 

irányába. Nem tudom, hogy van-e esetleg kérdése a kollégáknak. A CV-d kiküldésre került a 

kollégáknak. 

Kovács Péter: Alapvetően én azt gondolom, hogy Blanka teljes mértékben támogatható. 

Bandival szerintem egészen jól összehangolódtak, úgy látom. Ki az, aki tudja támogatni, hogy 

Blankával munkaszerződést kössünk? Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyhangúlag 

támogattuk. 

 

HATÁROZAT 
Az Elnökség a NIT titkársági munkatársának Kaszper Blankát támogatja. 

Az elnökség a határozatot egyhangúan elfogadja. 

 

Kovács Péter: Blanka! Sok szeretettel köszöntünk a csapatban hivatalosan is, és egyhangúlag 

támogatott az elnökség a feladatvégzés kapcsán, úgyhogy üdv a csapatban. Nyilván ez azt 

jelenti, hogy a munkaszerződést most már meg tudom hivatalosan is kötni Blankával, úgyhogy 

erre igyekszünk legkésőbb jövő hét elejével sort keríteni, Misinek igazából ugyanazt kell 

előkészíteni, mint a mi Dórinak. Úgyhogy kérlek, hogy az adatokat gyűjtsük, vagy gyűjtsétek 

be hozzá, jó? És akkor beszélünk. És a jövő héten alá fogjuk tudni írni. Köszönöm szépen.  

Áttérünk az egyebek napirendi pontra, és akkor elsőként, mert nekem is lesz egyebem. Elsőként 

megadnám a szót Turi Ádám alelnök úrnak, és megkérek mindenkit, aki a teremben van, hogy 

figyeljen, mert a pedagógusi énemet triggerelitek ezzel. 

Turi Ádám: Szóval alapvetőleg ugye a helyszínünk az a keszthelyi Pethe Ferenc Kollégium, ez 

a Festetics utcában van Keszthelyen. Július 7. és 10. között három éjszakáról van szó, és itt a 

szállásdíj az elsődlegesen 7000 forint/fő/éjszaka, és ugye 18 év felett mindenki esetében ez 450 

forint/fő/éjszakai idegenforgalmi adó, azonban itt még azt az ígéretet kaptuk, hogy a campus 

vezetése, mivel nagy csoport vagyunk, és mivel a campusnak a presztízsét is növeli az, hogy 

odavisszük ezt a rendezvényt, legalábbis bízunk benne, ezért fog tudni számunkra kedvezményt 

biztosítani, azonban ennek a mértékét, ezt még nem tudjuk, erre várunk, mi bízunk benne, hogy 

ez olyan 5000 forint környékére, ez a 7000 forint le tud menni, de ezt meg fogjuk látni, és 

igazából a foglalás megtörtént, küldtek egy Excel táblázatot, amit le kell adnunk az érkezést 

megelőző, azt hiszem, kettő héttel vagy hasonlók, de ez már konkrétan a szobabeosztás. 

Kovács Péter: Szabó Péter, egykori DOSZ elnök úrral egyeztettünk. Most egy olyan 

felhatalmazást kérünk, hogy erre az összegre szerződhessek, de még alkudni fogunk. Tehát, 

hogy az a terv, és elvileg ugye ottani engedéllyel, tehát főigazgatói engedéllyel ez egy olcsóbb 

összeg is lehet. 110 főre, 7000 forint/fő/éj + 450 forint/fő/éj a szállásra. 

HATÁROZAT 
Az Elnökség a NIT Szabadegyetem helyszínének Keszthelyet választja. 

Az elnökség a határozatot egyhangúan elfogadja. 
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Köszönöm Dórinak és Bendegúznak, hogy a mai napon már megjelent a felhívás. Szeretném 

kérdezni Dórit, hogy már hány résztvevőnk van biztosan? Tizenketten…. Úgyhogy szuper, 

úgyhogy így állunk most. Ami itt fontos, hogy a következő néhány hétben egy helyszínbejárást 

kell tartani Keszthelyen. 

Kovács Péter: Van-e esetleg kérdés? Ha nincs, akkor nekem lenne még egy darab egyebem, és 

szokás szerint, amikor valaki távozik, akkor meg szoktuk köszönni az ő munkáját egy kis 

aprósággal. Dórinak az a szerencsés helyzet jutott, hogy egy közgyűlésen fog ténylegesen 

elbúcsúzni, úgyhogy most csak egy aprósággal készültünk, de ne ijedj meg, ez azt jelenti, hogy 

a küldöttgyűlésen fogunk tőled majd egy nagyobb ajándékkal elköszönni. Úgyhogy engedd 

meg, hogy egy ilyen kis apróságot átnyújtva megköszönjük a munkádat. Köszi szépen, Dóri. 

Úgyhogy jeleztem, hogy egy rövid elnökségi ülés lesz. Nem tudom, hogy van-e bárki másnak 

Egyebe? Ha nincs, akkor köszönöm mindenkinek az aktív részvételt. 

Kelt: Budapest, 2022. május 17. 

 

 

Kovács Péter  Kovács Dóra 

levezető elnök  jegyzőkönyvvezető 

 

 

 


