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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KAPUS KRISZTIÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a parlament Ifjúsági albizottságának mai kihelyezett ülésén 
itt, az NCSSZI-ben. Tisztelettel köszöntöm dr. Tóth Tibor főigazgató urat, a főosztályvezető 
urat is tisztelettel köszöntöm a NEFMI-ből, illetve Galambos Adorjánt és Tiszolczi Péter 
urakat. 

Az ülés határozatképes. Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirendi 
javaslat megfelelő-e, van-e kérdés, észrevétel, kiegészítés. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a napirendről! (Szavazás.) Köszönöm, egyhangúlag 
elfogadtuk.  

Az ifjúságpolitika és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet kapcsolata 

Az 1. napirendi pont: az ifjúságpolitika és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet kapcsolata, előadó Galambos Adorján igazgató úr, a Mobilitás Országos Ifjúsági 
Igazgatóság igazgatója. Parancsoljon! 

Galambos Adorján szóbeli tájékoztatója 

GALAMBOS ADORJÁN igazgató (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 
Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Albizottság! Köszönöm 
szépen ezt a megtiszteltetést, hogy a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézeten belül a 
Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság jelenlegi helyzetéről, feladatairól beszélhetek, és ha 
megengedik, prezentációval készültem, és szeretném bemutatni. (A tájékoztatót számítógépes 
vetítés kíséri.) 

Mint azt bizonyára mindannyian tudják, 2011 decemberétől a Mobilitás Országos 
Ifjúsági Szolgálat a Nemzetgazdasági Minisztériumtól átkerült a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium háttérintézményéhez, a Nemzet Család- és Szociálpolitikai Intézethez, úgyhogy 
azt kell mondjam, sínen vagyunk végre, hiszen azért az egy hosszú, több mint egyéves 
folyamat volt, amikor a Mobilitás, az egység átkerült az intézethez. Viszont hogy ez a vonat, 
amit az ifjúságpolitika vonatának tekintünk, hogyan és milyen irányba megy tovább, az a 
különböző váltóktól függ, amelyek folyamatosan helyezgetik a különböző sínekre.  

Vannak európai uniós ifjúságpolitikai folyamatok, ifjúságszakmai folyamatok, a 
mindenki által ismert „Youth in action” program és a hozzá kapcsolódó „Eurodesk”, amely 
2013-tól a „LifeLong Learning” programba fog integrálódni az „Erasmus for all” program 
kapcsán. És vannak hazai ifjúságszakmai folyamatok, amelyekre ugyancsak figyelemmel kell 
lennünk, amelyek kis váltókat jelentenek a Mobilitásban. Az egyik ilyen a 2024-ig tartó 
nemzeti ifjúsági stratégia és a hozzá kapcsolódó cselekvési terv, a másik pedig a kormány 
által 2011-ben elfogadott, az Új nemzedék jövőjéért program, amelyben az NCSSZI 
Mobilitásnak igencsak fontos szerepe lesz. 

Hogy hol található a Mobilitás ebben a hazai struktúrában, azt a következő ábrán 
szeretném szemléltetni. Az országos szint tetején a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, 
Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága áll, és a hozzá kapcsolódó 
háttérintézményben az egyik nagyon fontos szereplő az NCSSZI Családpolitikai 
Igazgatósága, hiszen az ifjúságkutatás ebben a Családpolitikai Igazgatóságban található, 
illetve a Mobilitás mint önálló igazgatóság, kettő főosztállyal, a hálózati koordinációs 
főosztállyal és az európai uniós programok program főosztállyal. 

Azért néhány szót ejtsünk a többi struktúráról, a többi lábról, a 2010-ben indult 
ifjúságszakmai módszertani központokról, amelyeket ebben az évben mentorprogramként 
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támogat a minisztérium, a kistérségi modellprogramokról mint kistérségi lábról, és a helyi 
szintekről, az ifjúsági információs irodákról, internet közösségi szolgáltató terekről, és így 
tovább  

A mi szempontunkból most a legfontosabb az országos láb, amely - mint látható - az 
NCSSZI szervezeti struktúrájában önálló igazgatóságként jelenik meg. Korábban a 
Foglalkoztatási Hivatalban mindössze egy főosztályként voltunk megjelölve, itt pedig egy 
sokkal nagyobb önállósággal bíró igazgatóságként jelenünk meg ebben a szervezeti ábrában. 

Hogy mik a Mobilitás általános céljai és feladatai: elsőként az ifjúsági munka szakmai 
fejlesztése, a fiatalok - ebben a tekintetben a 12 és 35 év közötti korosztályról beszélhetünk - 
demokratikus társadalmi részvételének elősegítése, például gyermek- és ifjúsági 
önkormányzatok segítése, hallgatói önkormányzatok, az ifjúsági munka és módszertana 
társadalmi ismertetése. Az ifjúsági területen elsősorban a nem formális pedagógiai 
módszereket használjuk előszeretettel, ehhez nyújtanak támogatást a különböző uniós 
források is. 

Hogy milyen feladatköreink vannak, azokat nagyon hosszan lehetne sorolni, néhányat 
azért kiemeltem belőle: az ifjúsági munkával kapcsolatos információk gyűjtése, kompetenciák 
gyűjtése, átadása, szakemberek támogatása, ifjúságpolitikai stratégiák segítése, 
forrásallokáció. Nagyon-nagyon sok olyan forrás található a kormány költségvetésében, 
amely nem dedikáltan ifjúsági ügyre fordítandó, de meg kell találni azokat a 
párhuzamosságokat, amelyekből forrásokat tudunk találni. Különböző képzési programok 
megvalósítása, hiszen 2010-től a Mobilitás mint akkreditált felnőttképzési intézmény szerepel, 
és hál’ istennek nagyon jól be tudott integrálódni az NCSSZI-be, hiszen itt a képzési 
igazgatóság segíti ezt a típusú munkánkat. A Fiatalok lendületben program, amely közel 
600 millió forintot allokál egy évben az ifjúsági civil szervezeteknek, az ifjúsági szakma mint 
olyan presztízsének az erősítése.  

Három dolgot szeretnék nagyon-nagyon erősen megjelölni. Az egyik az, hogy látni és 
láttatni a fiatalokat, hiszen azt kell hogy mondjuk sokszor, hogy nemcsak a politikusok, 
hanem sokszor még a szakemberek sem látják, hogy hol vannak a fiatalok, hol találhatóak, 
honnan látják őket. Közel kell kerülni a fiatalokhoz, hiszen a különböző szektorokban meg 
kell találni a mi utunkat, például oktatásügy, szociális ügy, családügy, sport és a többi, illetve 
el kell érni valahogy a fiatalokat. Hiszen a sokszor ismételt kutatásra szeretnék én is reagálni, 
hogy a fiataloknak egy nagyon nagy százaléka az on-line világban található, tehát nem 
azokban a pozitív értéket adó, akkor nevezzük így, off-line közösségekben, ahol el lehet őket 
érni, például közösségi házban, ifjúsági klubban, hanem inkább a Facebookon töltik az 
idejüket, a kutatások is elmondták, hogy a fiatalok körülbelül 95 százaléka fent van a 
Facebookon és 85 százalékuk napi rendszerességgel használja is ezt az oldalt. 

A működésünket nagyon sok jogszabály meghatározza, ezekből is kiemeltem 
néhányat: a ’95. évi LXIV. törvény a gyermek- és ifjúsági alapprogramról, a 2/1999-es ISM-
rendelet, amelyet 2011-ben módosítottak, a regionális irodák működéséről, és ami nagyon 
fontos, a 2011-ben megjelent kormányhatározat, amely a Nemzetgazdasági Minisztériumtól 
ezt a bizonyos fejezetet átadta a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak, magyarul a Mobilitás 
költségeit adta át ebben a kormányhatározatban. 2011-ben egy újabb NEFMI-utasítás jelent 
meg, a Cselekvő ifjúság. Itt, ebben a tekintetben az FLP-programnak a működtetésére is az 
NCSSZI-t jelölte meg. Illetve a két nagyon fontos irat, a Nemzeti Családi és Szociálpolitikai 
Intézet szervezeti és működési szabályzata, illetve a Mobilitásnak az elfogadott ügyrendje. 

Hogy konkrétan milyen feladataink vannak 2012-ben: elsősorban az ágazati 
szakpolitika megvalósításában kell részt vennünk, a hatályos nemzeti ifjúsági stratégiában és 
a hozzá kapcsolódó cselekvési tervben, az Új nemzedék jövőjéért program, valamint 
dedikáltan a Mobilitás megjelölt háttérintézményként van ebben a programban. Illetve 
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küszöbön van az országos hálózatnak az átalakítása, amely kormányzati szándékok szerint 
régiós szinttől megyei szinten való gondolkodásban próbálja az ifjúságpolitikát elhelyezni. 

Nagyon fontos a helyi települési ifjúsági munka segítése. Ifjúsági referensek vannak a 
különböző településeken, akik nagyon sokszor másik ágazatból érkeztek, tehát például 
közművelődési területről, sportreferens volt, civil referens volt. Tehát el kell indítani egy 
bizonyos szemléletformálást, hogy ebben az ifjúsági szakmában egy másfajta szemlélettel kell 
dolgozni. Az ő képzésük, az ő információik folyamatos frissítése is a mi feladatunk, illetve a 
nagyon-nagyon sok önkormányzatnak már lejártak az ifjúsági koncepció, én azt gondolom, 
hogy ezeket is át kell vizsgálni, felül kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy ezek hogyan 
alakíthatóak a mai ifjúságpolitikai struktúrához. 

Az országos és a helyi szintek, illetve az ágazatok közötti összekötő szerep is a 
Mobilitásé, ilyen például az integrált közösségi szolgáltató terek kötelező ifjúsági feladatainak 
a segítése. 150 ilyen integrált közösségi szolgáltató tér nyitotta meg a kapuját január végéig, 
ezeknek kötelezően vannak ifjúsági feladatai, ifjúsági szolgáltatásai, információszolgáltatás, 
közösségi tér működtetése, közösségépítés, ez is mind-mind a Mobilitáshoz dedikált 
feladatként jelenik meg. És amint az előbb már mondtam, az on-line térből ki kell hozni a 
fiatalokat, élő, értéket adó közösségeket kell teremteni, ez is egy fontos feladatunk az 
országos hálózatunk kapcsán. 

A virtuális ifjúsági munka bázisának a megteremtése megint csak egy olyan folyamat, 
amely egyelőre a jelenlegi technikákkal nem igazán elérhető. Nem tudjuk pontosan azt, hogy 
hogyan tudunk ebben az on-line térbe behatolni, hogyan tudjuk ott elérni ezeket a fiatalokat, 
ezeket a közösségeket, és hogyan tudjuk csökkenteni azt a szakadékot, amely a digitális elit, 
illetve az elveszett nemzedék között található. Az elveszett nemzedék azok a fiatalok, akik 
nem igazán tudják az on-line teret használni, nem tudják az informatika világát használni, a 
digitális elit, aki viszont főként ebben a térben található, a kettejük között lévő hihetetlen 
szakadékot kell valahogy nekünk megtalálnunk és valahogy áthidalnunk az eszközeinkkel. 

Említettem, hogy a Mobilitás akkreditált felnőttképző intézményként található. 
Nagyon-nagyon sok olyan felnőttképzésünk van, amely FAT akkreditációs lajstromszámmal 
rendelkezik, ezeket a képzéseket továbbra is biztosítjuk a szakemberek számára, a fiatalok 
számára. Ilyen például az ifjúsági terek működtetésével kapcsolatos képzés, ifjúsági 
információs szolgáltatók képzése, animátorképzés, nagyon-nagyon sok ilyen van, amely az 
NCSSZI, illetve a Mobilitás honlapján is megtalálható. 

A képzési tevékenység sorában a legutolsó dolog, amire szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sok helyen van ifjúságsegítő képzés 
Magyarországon. A minisztériumban elindult egy olyan folyamat, hogy ennek az 
ifjúságsegítő szakképesítésnek önálló FEOR-száma legyen, illetve a munkavállalásuk kapcsán 
is született egy döntés ennek az elősegítésére, illetve folyamatban van annak a kidolgozása, 
hogy hogyan lehet ezt bachelorképzésként a felsőoktatásban megtalálni. A tervek szerint ez 
most különböző szociális ágazatokhoz kapcsolódó képzési modulként fog megjelenni. 
Nagyon fontos az, hogy az ifjúságsegítő mint név, mindenképpen benne maradjon a 
szakmának a nevében.  

Az ifjúsági célú források felhasználásának a segítése is a feladatunk, hiszen a 
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram titkársági feladatát is ellátjuk, ez egy egészen komoly 
forrás, hiszen 150 millió forintról van szó, amelyet ebben az évben az Alapprogram Tanácsa 
szét fog osztani. A Mobilitásnak ebben is fontos szerepe van, hiszen a titkársági feladatokhoz 
kapcsolódóan a pályázatok szakmai tartalmának az előkészítése is a feladatunk, illetve a 
korábbi években megjelent fejezeti kezelésű soroknak a felhasználása és a hozzá tartozó 
szakmai programoknak a segítése is a mi dolgunk. 

És egy új dolgot is szeretnék előrevetíteni: a Nemzeti Együttműködési Alapban létezik 
egy úgynevezett „Új nemzedékek jövőjéért” kollégium. Nekünk nagyon fontos feladatunk az, 
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hogy az ifjúsági területen levő civil szervezeteket ösztönözzük arra, hogy ebbe a kollégiumba 
elektorokat állítsanak, hiszen ez a következő olyan forrás, amelyet a civil szervezetek tudnak 
majd a munkájukhoz használni. 

Nagyon-nagyon kevés a kormányzati forrás, ezért elindulunk egy új úton, méghozzá 
megpróbáltuk a különböző forprofit cégeknek a segítségét kérni, ezért az elmúlt évben az 
Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, illetve az Aldi Magyarország 7-7 millió forinttal 
támogatta a mi munkánkat. Ez egy nagyon komoly összeg, azt gondolom, és ennél sokkal 
fontosabb az, hogy mind a két céggel élő szerződésünk van, és mind a két cég ígéretet tett 
arra, hogy legalább ekkora összeggel fogja támogatni a munkánkat. Nem direkten az NCSSZI 
Mobilitás kapja meg ezt az összeget, mi csak szakmai koordinátora vagyunk ezeknek a 
programoknak, és a civil szervezetek kapják meg az ő programjaikra.  

Az OTSZ-szel ebben az évben ért véget az a program, amelyben a fiatalok pénzügyi 
kultúrájának a fejlesztése volt a cél, és azt kell mondjam, egy nagyon sikeres programot 
sikerült megvalósítanunk, minden régióban több civil szervezet is kapott arra lehetőséget, 
hogy nem formális módszerekkel segítse a fiataloknak ezt a fajta tudását fejleszteni. 

A területfejlesztési folyamatokban is részt veszünk, hiszen a TÁMOP 2014-2020-as 
folyamatok tervezésében is ott vagyunk, illetve ehhez kapcsolódóan a különböző szakmai 
szerveztek összefogása, a munkájuk összehangolása is a mi dolgunk. 

A legfontosabb forrásunk, nemzetközi forrásaink a „Youth in action”, a „Fiatalok 
lendületben” programból a 2,5 millió euró/év, amelyet nemzeti irodaként az NCSSZI 
Mobilitás kezel. Nagyon nagy kérdőjel, és tettem is egy kettős nyilat erre az ábrára, hogy 
hogyan lesz 2013-tól, beleolvad-e a program teljes egészében a „LifeLong Learning” 
programba „Erasmus for all” néven, vagy az ifjúság és a sport ügye különállóan, FLP-ként 
megy tovább.  

Különlegessége ennek a programnak, hogy az Európa Tanács minden országban csak 
egy nemzeti irodát jelöl ki, tehát nekünk nagyon fontos folyamat az, hogy a Mobilitás 
maradjon a magyarországi nemzeti irodája ennek a programnak. Ebben, azt gondolom, a 
minisztériumtól minden támogatást megkaptunk eddig is, és próbálunk ebben dolgozni. Már 
úgy tűnt, hogy eldőlt ez a program, de most a dánok, a dán nemzeti iroda egy új javaslattal fog 
előállni, hamarosan, március végén lesz a nemzeti irodák találkozója, ahol ismertetni fogják 
az új tervet. Bízunk benne, hogy ez a program megmarad a magyar ifjúsági szakmának a 
segítésére is.  

Bár lezárult a magyar uniós elnökség, de a strukturált párbeszéd folyamata tovább 
megy, benne vagyunk ebben a nemzeti munkacsoportban, illetve nagyon sok olyan 
nemzetközi protokollprogramot viszünk, amely például Kínával, Finnországgal vagy 
Norvégiával kapcsolatos programokban jelentkezik. Konkrétan a finn nagykövetségtől 
érkezett felkeresésre kezeljük azt a programot, amely a finn-magyar kormányközi 
együttműködés kapcsán egy ifjúsági csereprogramot fog majd jelenteni. Korábban is volt már 
ilyen, a Gyermek és Ifjúsági Kerekasztal vitte ezt a programot, ettől az évtől pedig az NCSSZI 
Mobilitás kapta meg ezt a felkérést. 

Nagyon-nagyon fontos a nemzetközi mellett a nemzeti, azaz a határon túli ifjúsági 
munka, hiszen a Magyar Ifjúsági Konferencia titkársági feladatát is ellátjuk, ez is nagyon sok 
programot allokál, illetve nagyon sok feladatot jelent a Mobilitás számára. 

Ezen túl pedig elindult a Nemzeti Ifjúsági Tanács felállításának a folyamata. Ez egy 
alulról induló kezdeményezés, viszont mi minden szakmai segítséget megadunk, hogy minél 
jobban képben legyenek a szervezetek arról, hogy ez mit is jelent pontosan. A napokban fog 
elindulni ezzel kapcsolatosan egy kérdőív, amely az ifjúsági civil szervezetek szemléletét 
próbálja meg feltérképezni, hogy ők mit gondolnak a Nemzeti Ifjúsági Tanácsról, hogyan 
képzelik el ezt Magyarországon, hogyan képzelik el ezt határainkon túl.  
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És hogy milyen erőforrásaink vannak, ennek a nagyon-nagyon sok feladatnak a 
meghatározása, amit itt most önöknek felsoroltam, ez csak egy nagyon-nagyon szűk 
keresztmetszete annak, amit mi csinálunk, egyébként; ezek a főbb irányok. Nagyon fontos 
erőforrásunk az a kapcsolati tőke, amely a közel 17 éves működésünk során rendelkezésünkre 
áll. Nagyon-nagyon fontos a támogató intézményi háttér, és ezt most nem azért mondom, 
mert itt ül a főigazgató úr, de azért sokkal könnyebb úgy dolgozni egy intézetben, hogy a 
vezetővel személyes kapcsolat van, folyamatosan támogat a döntéseinkben, illetve segít 
abban, hogy a céljainkat elérjük. Nagyon fontos, hogy rendelkezésünkre állnak a működési 
források, tehát az intézet teljes egészében megtalálható a Mobilitás működési forrása. Azért 
azt hozzá kell tenni, hogy nem külön értelmezhető az intézet, és az intézet számára nagyon 
nagy kihívást jelentenek azok az elvonások, amelyek az elmúlt évben realizálódtak, tehát nem 
rózsás a helyzet.  

És talán ami a legfontosabb, az a humán erőforrás, amely a Mobilitáson belül 
megtalálható, hiszen az átszervezés ellenére nagyon-nagyon kevés olyan munkatárs volt, aki 
azt mondta, hogy ő nem szeretne a Mobilitáson tovább dolgozni, mindössze 2-3 asszisztens 
döntött úgy, hogy inkább más szektorban keresi tovább a munkáját. Ez köszönhető annak is, 
hogy olyan bérszínvonalat kapott az intézettől, amelyben úgy döntött, hogy tud tovább 
dolgozni.  

Melyek azok az erőterek, amelyek a mi működésünket meghatározzák, hogy stabil 
működésünk legyen? Nagyon-nagyon hátráltatott bennünket az átszervezés kapcsán érkezett 
uniós audit, hiszen átvizsgálták az intézetet, és megnézték azt, hogy alkalmas-e egyáltalán a 
Mobilitás, illetve a nemzeti iroda befogadására. Itt is azt kell mondjam, hihetetlen 
erőfeszítéseket tett az intézet mind az informatikai rendszer, mind a szabályzatok 
vonatkozásában, tehát közel 10 millió forintot kellett szinte erre elkülöníteni, hogy 
megfeleljen az uniós elvárásoknak. Illetve a szakmafejlesztési források hiánya, ami azt 
gondolom, hogy nagyon megnehezíti a mi munkánkat, viszont ezt az uniós, illetve a 
különböző társadalmi felelősségvállalás során érkező forrásokkal tudjuk ellensúlyozni.  

Ugyancsak negatívan hatott a létszámleépítés. Azért hadd jegyezzem meg, hogy 
mindössze három és fél státussal lettünk kevesebben, ami nagy előrelépés, hiszen 17 
százalékos volt az összintézetet érintő létszámleépítés. Ez a három és fél azt gondolom, 
nagyon-nagyon baráti, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezt itt megemlítsem. A 
létszámleépítésünket a partnerséggel próbáljuk meg kompenzálni, tehát civil szervezetek 
bevonásával, illetve negatív tendencia most az országos struktúra átalakulása, viszont az 
egymást erősítő hálózatok kapcsán ezt is tudjuk majd a későbbiekben egyensúlyozni.  

Egy fontos dologra felhívom a figyelmet, a partnerségre, hiszen a mi feladatunk az, 
hogy valahol a létra tetején álló fiatalokat elérjük. Ehhez látni és láttatni kell őket, közel kell 
hozzájuk kerülni, és valahogy el kell őket érni. Ez a mi feladatunk, ehhez a civil szervezetek, 
a szakemberek, az érdekképviseletek, a kormányzati szektor, az intézmények, a gazdasági 
szektor partnerségére van szükség, hogy valahogy mégis a mi rendszerünkkel elérjük őket.  

És az unos-untalan ismételt dolog, amit szeretnék önöknek bemutatni, hogy hogyan 
gondolom az NCSSZI Mobilitás szerepét az ifjúságpolitikában. Ha veszünk egy mai fiatalt, 
aki keresi az útját ebben a világban, próbál meg eljutni A pontból a B pontba, nagyon-nagyon 
sok információ van a kezében, a média, a társadalom különböző csoportjai, a barátok, a 
különböző szervezetektől kapott információk, és nekünk az a feladatunk, hogy ennek a 
fiatalnak a kezében mi egy GPS-ként, egy eszközként segítségre legyünk. Mi nem az eszköz 
vagyunk, mi az eszközben szereplő szoftver vagyunk, az eszközök a szakemberek, az ifjúsági 
civil szervezetek, az ifjúságsegítők, akiknek a segítéségére kell lennünk abban, hogy ez a 
fiatal megtalálja a számára legrövidebb, a leggazdaságosabb vagy a leggyorsabb utat, hogy 
elérje a céljait; és bizony-bizony nagyon sokszor az újratervezésben is a segítségére kell 
lennünk, azt gondolom.  
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És egy kicsit a jövőről, mert azt gondolom, nagyon előremutató tendenciák is vannak, 
egy kis szójátékkal a jövő képét szeretném felvillantani. Kedvenc idézetem Benjamin Elijah 
Maystől: az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred el a célokat, hanem ha nincsenek 
céljaid. És az egyik ilyen jövőképünk, ami nagyon-nagyon fontos, előremutató folyamat, az 
az ingatlan, aminek a képe lassan itt a projektoron látható, méghozzá a VII. kerületben, a 
Damjanich utcában, ahol van egy dekoratőr iskola, ahol remélhetőleg hamarosan a Mobilitás 
helyet fog kapni. Tehát az intézmény összes egysége, összes irodája ebben az irodában kap 
helyet, és így tudunk a civil szervezetek segítségére is lenni.  

Ez volt tehát a mi struktúránk, az országos beágyazottságtól egészen napjainkig, és én 
azt gondolom, hogy a második képet szeretném itt idézni: valóban sínen vagyunk, tehát van 
egy olyan támogató háttér, van egy olyan környezet, amiben tudunk előrehaladni.  

Azt gondolom, hogy meg kell találnunk itt a legjobb utat, amelyben, azt gondolom, 
hogy az intézet minden segítséget megad számunkra. Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások, reagálások 

ELNÖK: Köszönjük szépen a beszámolót és a munka színességének a bemutatását, 
hiszen azért jól látható, hogy igen sokrétű a feladat és sokrétű ez a munka.  

A jegyzőkönyv kedvéért megemlítem, hogy Ágh Pétert Lakatosné Sira Magdolna 
helyettesíti. És akkor megkérdezem a bizottság jelen lévő tagjait, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás, kiegészítés. (Jelzésre:) Stágel Bence! 

 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Köszönöm szépen a beszámolót. Én már régóta 

figyelemmel kísérem itt a Mobilitásnak a tevékenységét, és tényleg nagyon örvendetes az, 
hogy a kormányváltást követően ennyire hatékonyan sikerült átvenni ezt a területet. Azt 
gondolom, hogy a szűkülő források ellenére is a pénzek jó helyre kerülnek, és úgy látom, 
hogy a programok is olyan irányban mennek, ami előremutató lehet a magyar fiatalok 
szempontjából.  

Én egy speciális területre szeretnék rámutatni: itt a politikusi mivoltomból is fakadóan 
nagyon fontos az, hogy a jövőt illetően milyen pályázatokat írunk ki, milyen területekre 
helyezzük a hangsúlyt akkor, amikor a fiatalok problémáival vagy a fiatalok előtt álló 
feladatokkal foglalkozunk, a munkanélküliség kérdésével és a többi, és a többi. De talán ami 
nekünk, demokráciát féltő politikusok számára talán még inkább fontos, az pedig az, hogy 
hogyan tudjuk azt megakadályozni, hogyan tudunk olyan programokat kiírni, hogyan tudunk 
olyan pályázatokat véghezvinni, amelyek a fiatalokra sokszor jellemző radikalizálódást 
mérsékelhetik. Tehát hogyan tudjuk azt ilyen pályázati programokon keresztül is 
bebizonyítani a fiataloknak - főleg akkor, hogyha EU-s pályázatokról van szó -, hogy a 
demokrácia igenis érték. Közismertek azok a felmérések, amelyek ezzel kapcsolatban 
megjelentek, hogy a megkérdezett fiataloknak körülbelül egyhetede azt mondja kerek perec, 
hogy szerintük egy diktatúra sokkal jobb lenne, mint egy demokrácia, egyharmaduk pedig azt 
a választ adta erre a kérdésre, hogy demokrácia vagy diktatúra, hogy számára totálisan 
mindegy. Tehát hogy ebből a közönyből, ebből a spleenből hogyan lehet őket kiemelni, 
hogyan lehet a magunk eszközeivel minél hatékonyabban programokat elindítani.  

Persze, lehet erre könnyen azt mondani, hogy a család az, amelyik a legfontosabb 
nevelő közeg, de sajnos sokszor látjuk azt is, hogy az iskola miként veszi át a nevelő szerepet 
és miként kell akár ilyen pályázatok terén is programokat elindítanunk. Tehát ez részben egy 
észrevétel, részben egy kérdés is az igazgató úr felé, hogy hogyan látjátok ezt, melyek azok a 
programok, amelyek ezt a célt szolgálhatják leginkább. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor még csomagolnék néhány kérdést hozzá. Nekem igazából 

az a kérdésem, akár mint városvezető is, hogy az NCSSZI vagy a Mobilitás ifjúsági 
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munkájával hogyan találkoznak önkormányzatok és önkormányzati vezetők, hiszen jobb 
esetben azért döntési helyzetbe is azok kerülnek, akik a fiatalokról döntenek, akiknek vagy 
van hozzá közük, vagy nincs. 

A másik kérdésem: tekintettel arra, hogy igazgatóságról beszéltünk és különböző 
formákról, hogyan épül fel az igazgatóság strukturálisan, és ha most név szerint nem is, csak 
hogy hány ember dolgozik itt-ott-amott ezekben a feladatkörökben. Hol tart a RISZI-k és a 
RIT-ek sorsa az elmúlt két évben, pillanatnyilag? 

Volt szó arról, hogy ifjúsági referensek képzése, ifjúsági koncepciók felülvizsgálata. 
Ez lehet, hogy már a következő napirendi ponthoz tartozik. Milyen források vannak erre? 
Hiszen azért nyilván amikor felülvizsgálunk valamit, nem azért tesszük, hogy kivesszük a 
fiókból, megszellőztetjük, leporoljuk, visszatesszük. Tehát hogyan lehet ezt valójában, 
tényleg szakmailag is megcsinálni? 

Talán ennyit a kérdések sorában, és ha nincs több kérdés, akkor átadom a szót. 
 
GALAMBOS ADORJÁN igazgató (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 

Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság): Köszönöm szépen a kérdéseket. Akkor először a 
demokráciával kapcsolatos kérdés.  

Két folyamat is van, amit, azt gondolom, hogy mintaként lehet említeni, az egyik a 
gyermek- és ifjúsági önkormányzatok szakmai segítése. A demokrácia tanulásában, azt 
gondolom, hogy a gyermek- és ifjúsági önkormányzatoknak, illetve diákönkormányzatoknak 
nagyon nagy szerepük van. Egyrészt kapnak egy nagyon fontos szakmai segítséget a 
Mobilitástól, ha kérik, akkor minden rendezvényükön ott vagyunk, különböző információkkal 
segítjük. Kívülről azért figyeljük az ő működésüket, hogy mennyire előremutatóak, mennyire 
mennek jó irányba ezek a programok, nagyon sok fiatal a pályázatokon sikereket ért el, a 
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatok Országos Szövetsége, így jómagam is rendszeresen 
részt veszek azokon az országos találkozókon, ahol ők ott vannak, próbáljuk ezt a fajta 
szemléletet átadni, amiről a képviselő úr is beszélt. Illetve mindenkinek adtunk egy kisebb 
ajándékcsomagot, amely a Fiatalok lendületben programról szólt, és a Fiatalok lendületben 
programnak az 1.3-as alprogramja kifejezetten az úgynevezett ifjúsági demokráciaprojekteket 
támogatja.  

Több ilyen mintaértékű program is volt Magyarországon, az egyiknek én is tanúja 
voltam, például Debrecen és Nagyvárad között volt egy ilyen demokráciaprojekt, amikor a 
fiatalok önkormányzati ülésekre tudtak beülni, és meg tudták nézni, hogy hogyan mennek 
ezek a folyamatok. Én a segítségét szeretném kérni az ifjúsági albizottságnak is, illetve a 
képviselő úrnak is, hogy segítse ezeket a programokat minél inkább a civil szervezetek 
körében terjeszteni, mert azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon kevés civil szervezet pályáz 
kifejezetten demokráciaprojektre, és ezért nagyon-nagyon sok forrás benn marad ezekben a 
pályázati körökben. 

Az elnök úr kérdéseire ugyancsak egy programmal szeretnék válaszolni. Nemrégen az 
újpesti önkormányzatnál volt egy olyan találkozó, ahol kifejezetten a Budapesten dolgozó 
ifjúsági referenseknek volt egy képzés, ennek az első része, ahol egyrészt az aktuális 
információkat adtuk át, másrészt pedig megpróbáltuk egy kicsit az ő gondolkodásmódjukat is 
ebbe az irányba fordítani, hogy önkormányzati ifjúsági munka, megnéztük az önkormányzati 
törvényt, hogy most ez hogy áll, hogy néz ki, hol jelenik meg benne az ifjúsági kérdés. 
Szeretnénk, hogyha ezeket a képzéseket minél több helyre el tudnánk vinni. 

Hogy milyen forrásból, erre nagyon egyszerű a válasz: a saját humánerőforrásunknak 
a segítségével. Az egyik kolléganőm, illetve én voltunk az előadók ezeken a rendezvényeken, 
illetve maga a pályázat is egy GYIA-programból valósult meg, ha jól tudom, bár ebben nem 
vagyok teljesen biztos. Tehát hogyha az önkormányzatok tudnak erre pályázni és magát a 
helyet tudják biztosítani, a résztvevőknek egy kis ellátást tudnak biztosítani, akkor a Mobilitás 
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a saját erőforrásaiból tud menni és megtartani ezeket a tréningeket, ugyanígy mondjuk az 
ifjúsági koncepcióknak a felülvizsgálata, átnézése ugyancsak működhet ebben a folyamatban.  

És hogy ehhez milyen humánerőforrásunk van: a Mobilitás jelenleg 37 fővel dolgozik. 
A struktúra úgy néz ki, hogy van egy igazgatóság Budapesten, ahol 4 munkatársunk dolgozik, 
hozzá kapcsolódik Budapesten a hálózati koordinációs főosztály, amely 1 főosztályvezetővel 
és 2 szakmai munkatárssal dolgozik. Ehhez a hálózati koordinációs főosztályhoz tartoznak a 
régiós irodák 6 régióban, illetve a budapesti régió az beolvadt ebbe a főosztályba, mert nem 
volt értelme egy megye miatt külön regionális irodát fenntartani. A másik ilyen főosztályunk 
pedig az úgynevezett európai uniós programok főosztálya, ahova beépült az Eurodesk, a 
Fiatalok lendületben program, illetve a nemzetközi programok. Itt a jogszabályi lehetőségek 
kapcsán 10 munkatárs van, aki ebből a programból van finanszírozva, és hozzá még plusz 10 
kolléga, aki ezt a programot viszi. Itt azért vannak ilyen sokan egyébként, mert az EU-s 
jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy milyen feladatkörre hány kollégát kell 
biztosítani, illetve különböző összeférhetetlenségek vannak a különböző alprogramok 
koordinátorai, illetve a pályázati beszámoltatók között. Tehát ez egy nagyon komoly 
pályázatkezelési munka, hiszen 600 millió forint egy évben nagyon komoly munkát jelent, és 
eléggé szigorú ennek az elszámoltatása is egyébként. 

Arra, hogy a RISZI-k, illetve a RIT-ek átszervezése hogyan áll, azt gondolom, hogy 
inkább a minisztérium illetékese lenne hivatalosan a válaszadó, úgyhogy, ha lehet, akkor én 
átadnám a szót a főosztályvezető úrnak. 

 
TÉGLÁSY KRISTÓF (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. 

Még mielőtt erre rátérnék, egy mondatot, inkább tájékoztatásul: az FLP további sorsát itt 
érintette az igazgató úr, hogy beolvad vagy nem olvad be az Erasmus for All-ba, illetve ha 
beolvad, akkor attól még alprogramként nevesítve megmaradhat-e.  

Erről mennek a tárgyalások vagy az egyeztetések. Szerintem a legfontosabb lépés a 
magyar fél részéről történt, amikor EU-elnökként vagy soros elnökként az államtitkár úr a 
budapesti európai ifjúsági konferencián, illetve kint Brüsszelben, a Miniszterek Tanácsán is 
vagy a miniszteri ülésen is külön megemlítette ezt, hogy külön programként gondoljuk el. 
Mostanra körülbelül 18 tagállam sorakozott föl emögé, de jó esély van arra, hogy ez föl tud 
menni 20-22-re is akár, és a másik oldalon maga a Bizottság áll, amelyik a beolvadást 
pártolja.  

A tájékoztatás része annyi, hogy vasárnap kezdődik a dániai európai ifjúsági 
konferencia, és ha nem is az ülésen, de valószínűleg az ülés előtt, a szünetében és utána 
nagyon komoly egyeztetések várhatók, hogy ez a 18-20-22 tagállam miként tudja 
érvényesíteni a szándékát a Bizottság ezzel ellentétes szándéka mellett vagy ellen, vagy 
egyébként. Ebben a 18 tagállamban már benne van Németország, Franciaország, tehát elég 
komoly tagállamok is megnyerhetők ennek az ügynek. Ennyi volt a tájékoztatás része. 

A RISZI-k, RIT-ek és egyebek; az biztos, hogy a Mobilitás regionális irodai 
hálózatához 2012-ben, tehát az idei év során nem fogunk hozzányúlni, vagy nincs szándék 
ennek a megváltoztatására. Ezt mindenféle nemzetközi kötelezettség indokolja, de az is 
biztos, hogy egy megyei szint kidolgozása, illetve megteremtése a cél. Ezt a megyei szintet 
valószínűleg 2012 második felében fel is tudjuk állítani avval a különbséggel, hogy abban a 
hat megyében, ahol most régiós iroda működik, a régiós iroda fogja ellátni a megyei 
feladatokat is. A megyei szint egyébként egy összevont szolgáltatási szint lesz, ez a 2012-es 
költségvetésben az esélyek, család, fogyatékos és önkéntes ház néven fut, és valószínűleg 
ilyen házaknak fogják hívni ezeket a megyei intézményeket, ahol a fogyatékkal élőkkel, a 
családpolitikával, az esélyegyenlőséggel, az önkéntességgel és az ifjúsággal kapcsolatos 
minden olyan lehetőség, szolgáltatás, program és információ össze fog futni, amit a 
kormányzat vagy az államtitkárság tud nyújtani a területen élőknek.  



- 13 - 

A RIT-ekről: a NEFMI 2012 első féléves munkatervében van benne a ’95. évi LXIV. 
törvény, a GYIÁ-ról és a RIT-ekről szóló törvény módosítása, amit egyrészt aktualizálni kell, 
hiszen már semmi nem igaz, ami benne van, tehát azok a minisztériumok már rég nem 
léteznek, és a hozzá kapcsolódó ISM-rendeletet is természetesen akkor aktualizálnunk kell 
ezzel együtt. És a törvénymódosítás kapcsán a RIT-ek valószínűleg megszüntetésre kerülnek, 
hiszen az a cél, hogy a döntés és a pénznek effektíve a fiatalokhoz vagy a civil szervezetekhez 
kerülése között minél kevesebb idő teljen el, magyarul a pénz minél gyorsabban, 
praktikusabban és átláthatóbban, transzparensebben hasznosuljon.  

Úgy ítéltük meg, hogy habár a különböző vidéki vagy régiós ifjúsággal foglalkozó 
szervezetek - tehát amelyek a RIT-ek tagjait adták, egyházak, nagycsaládosok, HÖOK és 
egyebek, megyei önkormányzatok, települési önkormányzatok - részt vesznek a pályázatok 
kiírásánál is egyfajta javaslattételi joggal, és a pályázatok elbírálásában is a régiós 
szakembereknek ki fogjuk kérni a véleményét, de ennek intézményi szintű fenntartása 
borzasztóan lelassította, hiszen az volt a 2010-es tapasztalat, amikor még RIT-ek írták ki a 
GYIA-pályázatoknak egy bizonyos százalékát, hogy minden módosításnál újra vissza kellett 
vinni a RIT-hez. Tehát itt egy bizonyos szervezet, ha valami módosítást akart az 
elszámolásában, az bizony 3-4-5-6 hónapos csúszást is okozhatott. Ezzel később kapta meg a 
pénzt vagy rosszabb esetben később tudott elszámolni, amivel feketelistára került, és újabb 
pályázatot meg nem tudott beadni. 

Mivel a RIT-ekbe delegáló szervezetek nagy része delegál magába a GYIA-tanácsba, 
ezért azt gondoljuk, hogy ezt egy ilyen javaslattételi kör fenntartásával érdeksérelem nélkül 
meg tudjuk oldani. Tehát végül is a ’95. évi LXIV. törvény módosításakor fogják a képviselő 
hölgyek és urak meglátni, hogy ezt pontosan hogyan dolgozza ki az államtitkárság. 
Reményeink szerint ez május körül kerülhet az Országgyűlés elé, legalábbis a NEFMI 
munkaterve szerint ezt így tervezzük.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Merült-e föl kérdés azóta? Magdi? 
 
LAKATOSNÉ SIRA MAGDOLNA (Fidesz): Ha elnök úr mindenképpen azt akarja, 

hogy kérdezzek, akkor az az egy kérdés merült fel bennem, hogy az természetes, hogy megyei 
szinten meglesznek ezek az irodák, de nem gondolkodunk-e tovább, igazodva a közigazgatási 
struktúrához, hiszen a halmozottan hátrányos helyzetű térségek még a megyeközponttól is 
nagyon-nagyon messze találhatóak.  

 
TÉGLÁSY KRISTÓF főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Ifjúságügyi 

Főosztály): Ha szabad, akkor én válaszolnék. De. De, természetesen gondolkodunk járási 
szinten is, azt a költségvetésben bárki, aki megnézi, látja, hogy azon a bizonyos fejezeti 
kezelési soron per pillanat 140 millió forintot szavazott meg az Országgyűlés a 2012. évre, 
ami egy nagyon szűk, nagyon szigorú és nagyon szorított féléves működésre elég. Ez idén 
áthidalható, hiszen a rendszer felállítása is eltart egy ideig, tehát azt gondolom, ha ezt még 
valami más forrásból ki tudjuk valahogy egészíteni, illetve ha hat megyei házat a Mobilitás 
régiós irodái ellátnak - ami szintén egy könnyebbség, mert az ott dolgozó munkatársak bére 
már tervezve van, de természetesen jövőre ennek legalább a duplája kell csak megyei szintű 
működtetésre -, akkor ez már egy nagyon szigorú működtetés. Ez csak a tisztelt 
Országgyűlésen múlik; ha olyan forrásokat sikerül elérnünk a 2013. évi költségvetésben, 
amelyek lehetővé teszik, hogy ezt járási szintre bontsuk tovább, akkor az államtitkárság azt 
örömmel megteszi, hiszen a szándék ez, de a gazdasági helyzethez nekünk is 
alkalmazkodnunk kell.  

 



- 14 - 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor, ha az 1. napirendi ponthoz nincs több kérdés, 
akkor áttérünk a 2. napirendi pontra, köszönjük a beszámolót és a tájékoztatót, sok sikert a 
munkához. Bízom benne, hogy az albizottság, illetve a Mobilitás továbbra is együtt 
gondolkodik, és minden szakmai ügyben tudunk párbeszédet folytatni. 

Tájékoztató a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet ifjúságügyi 
pályázatairól 

Akkor a 2. napirendi pont: tájékoztató az NCSSZI ifjúságügyi pályázatairól, és átadom 
a szót Tiszolczi Péter főosztályvezető úrnak, a Pályázatkezelő Főosztály vezetőjének.  

Tiszolczi Péter szóbeli tájékoztatója 

TISZOLCZI PÉTER főosztályvezető (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 
Pályázatkezelő Főosztály): Üdvözlöm a bizottság tagjait és a megjelent vendégeket. (A 
tájékoztatót számítógépes vetítés kíséri.) A felkérést az NCSSZI ifjúságügyi pályázatainak 
előadására kaptam, de röviden szeretném azért bemutatni az intézeten belül folyó egyéb 
szakterületek pályázatait is. 2011-től a többször módosított 2/1999-es ISM-rendelet alapján az 
intézet látja el a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázatkezelő feladatait, valamint a 
Szociális, Család- és Ifjúságügyi Államtitkárság ifjúságügyi pályázatain túl az 
esélyegyenlőségi, a családpolitikai, az idősügyi és a kábítószer-prevenciós programok 
pályázatait is az intézet keretein belül kezeljük.  

Az idei évben még csak tervezés alatt állnak a pályázati kategóriák, ezért a 
legelőrehaladottabb állapotban a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram kategóriái vannak, és 
ezért röviden ezekről fogok tudni most beszélni. Ha igény van rá, természetesen a tavalyi 
kategóriák típusairól és azok állásairól is tudok majd beszélni.  

Tehát az itt kezelt GYIA-pályázatok a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának 
megbízásából a ’95. évi LXIV. törvény és a 2/1999-es ISM-rendelet felhatalmazása alapján 
történik. Az idei évben már sor került az első Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának 
ülésére, és három kategóriában javasolnak pályázati kiírást. Ezek még tervezett programok, 
mivel a végső döntés még nem született meg. A pályázatok kiírása, megjelenése körülbelül 
egy-két héten belül várható, ez attól függ, hogy mikor fog összeülni a Tanács, és ennek az 
engedélyezési folyamata is néhány napot vesz igénybe, tehát gondolom, még március 
folyamán ezek a kategóriák meg fognak jelenni.  

A legelső a sorban a határon túli gyermek és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil 
szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása. Ez kicsit szokatlan a 
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatásai között, nem tiltja a törvény, de némi pénzügyi 
és jogi buktatói vagy hátráltatói vannak; külföldi szervezeteket hogyan tud az alapprogram 
támogatni, és a pályázatkezelés rendjében is vannak nehézségek. Erre egy javaslatot tettünk. 
Még nem dőlt el, hogy ebben a formában, de a javaslatot már megtettük.  

A klasszikus GYIA pályázati kategória a gyermekek és fiatalok közösségeinek és 
ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek támogatása, ennek három alkategóriája lesz; 
valamint - és itt az elnök úr kérdésére félig-meddig majd választ tudok adni - a gyermekek és 
fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal 
foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása a harmadik kategória. 

Részletesen az A-ról, tehát a határon túli rendezvények támogatásáról. Itt kizárólag 
Magyarország határain túl megvalósul programokról beszélhetünk. A program céljának 
egyeznie kell az alapprogram által támogatott célokkal, tehát ez nagyjából hasonló a 
magyarországi pályázatokéhoz. Csak programfinanszírozás lehetséges, tehát nem lehet 
rezsiköltségekre pályázni, valamely fejlesztő folyamat részeként lehet ezt megvalósítani, és - 
mint általában a nagy GYIA-programoknál - kizárólag sportesemények nem támogathatók. 

A rendelkezésre álló keretösszeg 25 millió forint, egy pályázaton maximum 600 ezer 
forint adható. 2 millió volt és 600 ezer az utolsó ajánlat, de most följebb megy. Ez egy 
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pillanatnyi állapot, amiről most itt szó van. Az összköltség 90 százalékára lehet pályázni és a 
saját erő felének, 5 százaléknak készpénzben kell rendelkezésre állnia. Mind a három 
kategóriáról elöljáróban el kell mondani, hogy egy összegben és előfinanszírozás formájában 
történik a támogatás folyósítása.  

A támogatási időszak a tervezettek szerint az idei év június 1-jétől következő év április 
30-áig tart, és a pályázatot egy Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó 
szervezettel közösen lehet benyújtani. Ennek az a lényege, hogy a kifizetés, a pályázat 
beszámoltatása és esetleges visszafizetési kötelezettség könnyebben érvényesíthető legyen, 
határon túli szervezetekkel ezt nehéz megtenni, és ez így némi biztosíték arra, hogy a 
támogatások a legmegfelelőbben lesznek felhasználva. 

A következő fő kategória a gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil 
szervezetek rendezvényeinek támogatása. Itt fontos kiemelni, hogy értékközpontú és 
értékteremtő rendezvényeket szeretne az alapprogram tanácsa támogatni, ezt általánosságban 
írja elő három alkategóriára. Az első alkategória a lakótelepi ifjúsági közösségépítő 
programok támogatása, itt nagyvárosi, lakótelepi fiatalok közösségeinek támogatására van 
lehetőség. Egy kicsit visszás, de megjelenik a sportprogramok támogatása, de nem öncélúan 
valamelyik sporttábor, hanem a sport általi nevelés megvalósulásával rendezett programok, 
amelyek előnyt élveznek. Az egész kategóriára 100 millió forint áll rendelkezésre, erre az 
alkategóriára 20 millió forint.  

A következő alkategória az úgymond klasszikus GYIÁ-s pályázat, ifjúsági táborok, 
nyári táborok, közösségépítő játékok támogatása, és itt kitétel, hogy az oktatási intézmények 
vagy felsőoktatási intézmények, diákok rendezvényeit nem ebből a kategóriából szeretnék 
finanszírozni. A rendelkezésre álló keretösszeg 65 millió forint. 

A következő sem egy klasszikus, de az előző években már folyamatosan jelenlévő 
kategória, bár nem az alapprogram támogatásában, az Integrált Közösségi Terek ifjúsági 
szolgáltatásainak fejlesztése, támogatása. A keretösszegből látszik, hogy körülbelül 
megyénként egy nyertes lesz. Általánosságban az egész B kategóriára 100 millió forint a 
keretösszeg, egy pályázaton maximum 600 ezer forint igényelhető, és - mint az előző 
kategóriánál is - az összköltség 90 százalékára lehet pályázni, 10 százalék önerő kell, amely 
felének készpénzben kell rendelkezésre állni. Itt is egyösszegű kifizetésről, előfinanszírozott 
programokról beszélünk. 

A támogatási időszak az előzővel megegyező, június 1. és a következő év április 30., a 
pályázók köre: társadalmi szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági 
közösségek, egyházak, azok szervezetei, intézményei, önkormányzatok, azok intézményei, 
többcélú kistérségi társulások és intézményei, nonprofit betéti társaságok, valamint nonprofit 
korlátolt felelősségű társaságok. 

A következő fő kategória a gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil 
szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek a 
támogatása. Itt többféle kategóriában, témában felsorolt képzéseket támogat az alapprogram. 
Milyen formában? Olyan nem formális képzéseket, amelyek elvégzésével a fiatalok szociális 
környezeti érzékenysége, tudatos felnőtt életre való felkészülése, állampolgári kompetenciája 
fejlődik. Valamint gyermek- és ifjúsági animátorképzést is lehet finanszírozni, minimum 15 
fővel és legalább 18 órában kell a képzésnek megvalósulnia.  

A rendelkezésre álló keretösszeg 25 millió forint, egy pályázaton 500 ezer forintot 
lehet igényelni, 90 százalékos támogatottság mellett 10 százalék önerő, amely felének 
készpénzben kell rendelkezésre állni, és előfinanszírozott és egyösszegű kifizetés van. A B 
kategóriával teljesen megegyező a támogatási időszak, valamint a pályázók köre: társadalmi 
szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, egyházak és 
szervezetei, intézményei, önkormányzatok és intézményeik, többcélú kistérségi társulások, 
nonprofit betéti társaságok és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok. 



- 16 - 

Nagyon röviden a pályázat keretéről. A pályázati dokumentáció a kormany.hu-n és az 
intézet, tehát az ncsszi.hu honlapján érhetők el, ott fognak legelőször megjelenni és ez a 
hivatalos dokumentációja. A pályázatkezelés az intézet által fejlesztett elektronikus 
pályázatkezelő rendszerben történik, ami az ncsszi-pr.hu oldalon érhető el. Itt lehet benyújtani 
a pályázatot, formailag megnézzük, bíráljuk, és az összes, nem papír alapú kommunikáció 
ezen a felületen történik. 

A pályázatokkal kapcsolatban a szakmai eljárásrendi ügyfélszolgálatunk elérhetőségei, 
valamint hogyha valaki a pályázatkezelő rendszerrel mint szoftverrel kapcsolatban szeretne 
kérdést feltenni, akkor ez az e-mail cím rendelkezésre áll. 

És ez pedig az én elérhetőségem, ha esetleg közvetlenül hozzám szeretnének kérdést 
feltenni.  

Van-e esetleg helyben levő kérdés? 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Stágel Bence képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások, reagálások 

DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Köszönöm szépen a prezentációt. Pár gyakorlati 
kérdésem lenne. Az egyik az, hogy láttam itt ismét, hogy határon túli témákra is lehet 
pályázni. Nem nagyon világos nekem a teljes pályázati rendszerünkben, Magyarország 
pályázati rendszerében, hogy úgy tudom, más helyekre is lehet pályázni. Történt-e valami 
egyeztetés előtte? Vagy több forrásból lehet itt most pályázni? Vagy miért kell az NCSSZI 
keretét is a határon túli dolgokkal terhelni? Úgy tudom, hogy a Bethlen Alaphoz is lehet 
ugyanebben a témában pályázni. 

A második kérdésem az, hogy ezek a pályázatok előfinanszírozásúak vagy 
utófinanszírozásúak-e. Ez nem mindegy a pályázók szempontjából, mert nagyon sok ifjúsági 
szervezet, amikor meglátja a kiírást, az szépen hangzik, de aztán magának a finanszírozásnak 
a módja sokszor kérdéses, hogy utólag azokat a beszámolókat, amiket elküldenek ezek a 
szervezetek, azokat elfogadja-e a pályázati kiíró, vagy pedig valami kockázati tényező azért 
itt lebeg. 

A harmadik kérdésem pedig, hogy mivel az új civil törvény kapcsán némileg 
megváltozik a civil szervezetek státusa, milyen kötelező mellékleteket kell általában csatolni. 
Most nem kell nekem felsorolni az összeset, csak hogy melyek azok az adminisztratív terhek, 
amelyekkel a pályázóknak számolniuk kell akkor, amikor ezeken a pályázatokon szeretnének 
indulni. Itt én azt szeretném sugallni és kérni, hogy lehetőség szerint minél egyszerűbbek 
legyenek ezek az adminisztratív terhek. Tehát ha egy pályázó már évek óta pályázik, akkor ne 
kelljen már újra megint benyújtania a bírósági kivonatot és - nem tudom - az adóigazolást. 
Tehát amennyire csak lehet, egyszerűsítsük ezt a rendszert. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Mielőtt megadnám a szót, nekem is van kérdésem, határon túli pályázattal 

kapcsolatban; mindenféleképpen üdvözlöm, tekintettel arra, hogy a hétvégén én is négy napot 
roadshow-zok Erdélyben, úgyhogy biztosan örülni fognak már csak az előhíreknek is.  

Az én kérdésem az, ami a végén érkezett ezzel a pályázattal kapcsolatosan, hogy egy 
magyarországi ifjúsági szervezet a befogadó, és innentől nagy bizalom történetéről szól a 
dolog, mert itt a 600 ezer fölé csúszott pályázható összeggel kapcsolatosan készül, 
szerveződik határon túl egy rendezvény; aztán ők hogy számolnak el vagy hogy nem, ahhoz 
képest a magyarországi szervezet az, amely vállalja a teljes felelősséget. Nem akarok rossz 
példákat mondani, mert ezeket szeretjük elkerülni, meg nem is festjük az ördögöt a falra, mert 
aztán megjelenik. Kicsit nehézkes ez a történet a felelősségtudat miatt, illetve a ki fizeti vissza 
a történetet, amit mások költhetnek el. Mi az elképzelés? Jól értettem ezt a kérdést? 
Főosztályvezető úr! 
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TÉGLÁSY KRISTÓF főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Ifjúságügyi 

Főosztály): Ha szabad, egy-két kérdésre én válaszolnék, megkönnyítve Tiszolczi Péter 
helyzetét. Miért került be a határon túli? Van más határon túliaknak kiírt pályázat, viszont 
ifjúsági szervezetek nem pályázhatnak, tehát nincs nevesítve olyan határon túli pályázat, ahol 
határon túli ifjúsági szervezetek pályázhatnak, vagy fiataloknak szánt programokra lehet 
pályázni, és a nagy hal megeszi a kicsit alapon általában a határon túliaknak kiírt 
pályázatokon az úgynevezett nagyhalak megeszik azokat az ifjúsági szervezeteket, amelyek 
szeretnének pályázni.  

Azért került be a GYIA a kiírásba, hiszen volt nekünk, már úgy értem, az 
államtitkárságnak egy határon túli ifjúsági szervezetek támogatása című sora 25 millió 
forinttal, ami a 2012-es költségvetés tárgyalása során lenullázódott, volt nekünk egy ifjúsági 
szakmafejlesztési sorunk, ami szintén lenullázódott, és ily módon a határon túli ifjúsági 
szervezeteket csak olyan forrásból tudjuk támogatni, ami az államtitkárság kezelésében van, 
ez pedig a GYIA. Mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy a határon túl fiatalokkal és 
fiataloknak dolgozó szervezetek is kapjanak a programjaikra támogatást. 

Ami pedig a bizalmat illeti, az valóban így van, azt hiszem, erre utalt az előadásban 
Péter, hogy jogi és pénzügyi nehézségek támadtak, hiszen a szokásos eljárásrend szerint 
inkasszót jelent be a pályázatkezelő a támogatás erejéig. Ezt külföldi szervezetnél nem lehet 
megtenni. Illetve magyarországi pénzügyi szabályokkal és jogszabályok szerint elfogadott 
számlákkal és egyebekkel lehet elszámolni. De nyilván mi is érezzük ezt a csavart a 
történetben, hogy itt a magyarországi befogadó szervezetnek kell majd kvázi kezesként 
helytállnia, épp ezért ma délután fogunk a Bethlen Gábor Alapnál ketten információkat kérni, 
vagy hogy mondjam, tájékozódni, hogy ők hogyan csinálják, és milyen megoldásokkal 
tudnánk ezt mi is könnyíteni.  

Ez egy alakuló pályázati kiírás most még, tehát a végleges verzióban nyilván az a 
változat lesz benne, ami a befogadó szervezetnek, a határon túli szervezetnek és a felelősen 
eljáró kormányzati szervnek is a legjobb. Majd meglátjuk, hogy ez hogyan lesz. Egyébként az 
én tudomásom szerint a Bethlen Gábor Alap is befogadó szervezetekkel operál, de majd 
meglátjuk, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani.  

Azt, hogy miért van határon túli, azt meg azt hiszem, megválaszoltam. 
 
ELNÖK: Aztán csak az árfolyamok ingadozása a kérdés. Azt is tudjuk, hogy 

alapvetően úgy fog működni, mint egy FLT-s pályázat, tehát nemzetközi, csak itt a magyar a 
befogadó, és román lejes számlákkal fogunk elszámolni mint magyar befogadó szervezet. 

 
TÉGLÁSY KRISTÓF főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Ifjúságügyi 

Főosztály): Magyar befogadó szervezet el tud számolni, és mögé tudja rakni bizonylatként a 
román lejes számlát, amit saját aláírásával hitelesít. Tehát nem kell hiteles fordítás, ugyanis ha 
a külföldi számol el, akkor mindent bejegyzett fordítóval kell lefordíttatni, és akkor a 
támogatási összeg körülbelül fele elmegy a fordítási díjra, míg ha a magyar befogadó 
szervezet számol el és mögé rakja bizonylatként, akkor arra ráírja, hogy ez márpedig az, tehát 
a benzin tényleg benzin, és aláírja. De még egyszer mondom, én nem tudom pontosan, hogy 
ez hogy megy, a Bethlen Gábor Alapnál valószínűleg kiokosítanak minket, legalábbis ezt 
reméljük.  

 
TISZOLCZI PÉTER főosztályvezető (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 

Pályázatkezelő Főosztály): A támogatást forintban lehet megkapni, és a számla kiállításának 
napján érvényes árfolyamon lehet elszámolni, az éppen aktuális árfolyamon, valamint 
befogadó szervezet a mostani pályázati rendszerben is van, a jogi személyiséggel nem 
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rendelkező ifjúsági csoportok befogadó szervezeten keresztül tudnak pályázni, amely a jogi 
keretet és a pénzügyi keretet tudja biztosítani a támogatás átvételére és a kifizetésre, valamint 
ő biztosítja azt, hogy jogilag a pályázat benyújtható és elszámolható legyen. 

A következő kérdés, hogy elő- vagy utófinanszírozottak-e a pályázatok. Mindegyik 
kategória előfinanszírozott. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szerződéskötés után a 
támogatás a pályázónak átutalásra kerül, az utófinanszírozottnál a beszámoló benyújtása és 
elfogadása után kaphatja meg a támogatást, valamint a szervezetek által bizonyító 
mellékleteknél is igyekszünk a minimumra törekedni, hogy minél kevesebb adminisztratív 
terhe legyen a pályázat benyújtásával, a szerződéskötéssel és az elszámolással, csak nagyon 
sok jogszabály határozza meg a pályázatkezelés rendjét, aminek nekünk is eleget kell 
tennünk.  

 
ELNÖK: Ütemezés szempontjából - nem is azt kérdezem, mikor kerül kiírásra, mert 

az van legközelebb, de azt a legnehezebb kitalálni - mikor lesz ebből elbírálás? Tehát azoknak 
a táboroknak, amelyek mondjuk június végén elkezdődnek az iskola után - e szerint június 1-
jétől szólnak a projektidők -, van-e esélyük addig megtudni, hogy nyernek-e?  

 
TISZOLCZI PÉTER főosztályvezető (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 

Pályázatkezelő Főosztály): Úgy igyekeztünk beállítani a projektidőszakot, a támogatási 
időszakot, hogy amikorra indítják, tehát ha június 1-jével indítják, akkor körülbelül addigra 
már a döntésnek meg kell születnie, tehát hogy a döntés tudatában kezdhetik el ha nem is a 
szerződést, de a döntés ismeretében már elkezdhetik a programok megvalósítását. 

 
ELNÖK: Sokszor a regionális ifjúsági tanácsokban is minél előbb meg kellett hozni a 

döntést, mert egy tábor szervezése igazán nem június 1-jével kezdődik, hanem már pontosan 
tudjuk, hogy talán az előző év végén elkezdik, de legalább ilyenkor, tavasszal. Természetesen 
tudom, hogy a tervezésnek és a döntésnek valahol párhuzamosan kell haladnia, nehéz a 
támogatási forrás ismerete nélkül tervezni, és természetesen ez valahol össze kellene hogy 
érjen.  

(Jelzésre:) Főosztályvezető úr, parancsoljon! 
 
TÉGLÁSY KRISTÓF főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Ifjúságügyi 

Főosztály): Csak hozzáfűzném, hogy itt is például a jogszabályokban lefektetett 
időintervallumokat be kell tartani, 30 nap a legkevesebb. Azért ült össze - egyébként 
szerintem szokatlanul korán - a GYIA-tanács már februárban, hogy minél hamarabb 
meglegyen. Tehát mi azt szeretnénk, ha június első felében, tehát június 15-éig mondjuk, 
amíg az iskola véget ér, addig az utalások megtörténhetnének szerencsés esetben, minden 
határidő betartásával és azzal, hogy a pályázatkezelő a maga számára lehetőségként kapott 
határidőket minél jobban felgyorsítja. Tehát amire két hét van, azt megpróbálják egy hét alatt 
elvégezni, de ennek humánerőforrás és egyéb vonzatai is vannak. Így számoltuk ki, hogy 
június 15-éig legkésőbb a pénzükhöz jussanak a szervezetek. Aki tábort szervez, annak bíznia 
kell a saját pályázói képességeiben is. 

 
ELNÖK: A legjobb az lenne, hogy amikor nyert, akkor a gyerekeknek a befizetési 

összegét csökkentené. Ez is egy megoldás lenne.  
Kérdezem, hogy van-e még kérdés a bizottság tagjai részéről. (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, akkor ezt a két tájékoztatót azért fogadjuk el.  
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Határozathozatal 

Aki egyetért, elfogadja a tájékoztatókat, kérem, jelezze! (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag elfogadta a tájékoztatókat, beszámolókat. 

Köszönjük szépen. Úgy gondolom, fontos, hogy mi is jobban tisztában legyünk 
ezekkel a dolgokkal, és lehetőség szerint minél jobban kellene, hogy még több döntéshozó, 
nemcsak parlamenti szinten, hanem önkormányzati szinten is megismerkedhessen az NCSSZI 
munkájával, az ifjúsági feladatokkal.  

Egyebek 

A 3. napirendi pont az egyebek. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel az 
egyebekben.  

A parlamentben elindult egy ifjúsági program, Buksza Zsolt főtanácsadó úr részese 
ennek, úgyhogy szeretném, hogyha a bizottság előtt néhány mondatban informálna erről, és ez 
is egy jó kezdeményezés a fiatalokkal kapcsolatosan. 

 
DR. BUKSZA ZSOLT, a bizottság főtanácsadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Már 

korábban is volt róla szó, hogy a fiatalok megismertetése a demokratikus eljárási módokkal, 
az ezzel kapcsolatos programok, pályázatok milyen fontosak. Az Országgyűlésben is elindult 
most egy új program, Demokráciajáték az elnevezése - március 1-jén volt az első rendezvény 
-, amelyben én magam is részt veszek.  

A rendezvény lényege körülbelül annyi, hogy minden egyes alkalomra - ez egy több 
hónapra vagy akár évekre szóló rendezvénysorozat lesz - négy középiskolát meghívnak az 
Országgyűlésbe, mindegyik középiskolából 20-20 diákot, akik egy-egy frakciót alkotnak, az 
egész napot az Országgyűlésben töltik, és egy fiktív törvényjavaslat végigtárgyalásán 
keresztül ismerik meg az Országgyűlés demokratikus eljárási módjait. A program keretében 
bizottsági üléseket tartanak a diákok, frakcióüléseket, illetve plenáris ülést és végül pedig 
sajtótájékoztatót is.  

Március 1-jén volt az első ilyen esemény, ahol a falfirkák szabályozásáról szóló, 
egyfajta fiktív törvényjavaslatot tárgyalták így végig a diákok. Azt hiszem, egy nagyon jól 
sikerült rendezvény volt, a házelnök nyitotta meg. Tényleg egy nagyon dicséretes aktivitás 
nyilvánult meg a fiatalok részéről, valóban komoly, érdemi vitákat folytattak le akár a fiktív 
bizottsági üléseken, akár a plenáris üléseken. 

A mostani tervek szerint április 12-én folytatódik majd a program újabb négy 
iskolának a részvételével. Akinek nyilván az ideje engedi, országgyűlési képviselőknek, akár 
a bizottsági, akár a plenáris üléseken is részt tud majd venni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel kérdezem, van-e még valakinek kérdése, 

bejelentenivalója. (Jelzésre:) Főigazgató úr! 

Dr. Tóth Tibor köszönő szavai 

DR. TÓTH TIBOR, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet főigazgatója: 
Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszönöm azt, hogy megtisztelt minket a bizottság 
azzal, hogy meglátogatott és az NCSSZI keretében tartották meg ezt az ülést. Köszönöm 
munkatársaimnak, hogy bemutatták az intézet ifjúsági programjait. 

Azt azonban hadd jelezzem, hogy az igazgató úr a Mobilitás részéről túl optimista, 
amikor azt mondja, hogy az intézetünk nagyon határozottan és erősen ki tud állni az ifjúság 
céljai mögött. Ugyanis tudni kell, hogy a 2012-es költségvetésünk dologi kiadása olyan 
szűkre szabott, amit már jeleztünk többször a minisztériumban, hogy ha sürgősen nem lesz rá 
valamifajta megoldás, akkor az NCSSZI március végén, április környékén valószínűleg 
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likviditási gondokkal fog küzdeni. Tehát abszolúte a dologi kiadásunk olyan szinten van, 
hogy nem tudjuk semmifajta komolyabb programunkat támogatni. 

Tavaly az NCSSZI alap költségvetése, ami csak az NCSSZI alapot illette, volt 
150 millió forint, ehhez most hozzácsatlakozott az Országos Képzési Igazgatóság és a 
Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, és ennek a dologi kiadása nemhogy nőtt volna, hanem 
körülbelül a harmadára csökkent úgy, hogy a feladatunk megháromszorozódott. Tehát én 
azért gondoltam, hogy ezt így elmondom ennek a bizottságnak is, mint ahogy elmondom 
nagyon sok más fórumon, hogy tisztelettel kérem a képviselő hölgyeket, urakat, hogy ahol 
tudnak, ott ötleteljenek és segítsenek minket azzal, hogy honnan lehetne még pluszforrást 
keríteni, mert nyilván nemcsak mi, más szervezetek is igen nehéz helyzetben vannak jelen 
pillanatban. 

Ennyit szerettem volna, köszönöm, hogy meghallgattak. 

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönjük szépen a vendégfogadást, hogy meglátogathattuk az NCSSZI-t. 
Hiszem, hogy nem ez az első és az utolsó, hiszen amikor a főigazgató úr kinevezést kapott, én 
magam is tettem látogatást az intézetben. Bízom abban, hogy a ciklus végéig még fogunk 
találkozni, nemcsak szakmai síkon, hanem személyesen is az épületben.  

Úgyhogy még egyszer köszönöm mindenkinek a jelenlétet, köszönjük a fogadást, a 
vendégfogadást és mindenkinek további szép napot kívánok. Az ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 16 perc) 

  

Kapus Krisztián 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Farkas Cecília és Dani Judit 

 


