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E M L É K E Z T E T Ő  

 
Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanács on-line megtartott üléséről 

 
 
Időpont: 2021. január 20. 12.00h 
Helyszín: On-line ülés 
 
 
JELEN VANNAK: 
 
Mohay Gergely (MG)    GYIA Elno k, Miniszterelno kse g (ME) 

Ra cz Zso fia (RZS)   Fiataloke rt Felelo s Helyettes a llamtitka r (ME) 

Biegelbauer Anna (BA)  Fiataloke rt Felelo s Fo oszta ly (ME)  

dr. Bihari Re ka (BR)   Fiataloke rt Felelo s Fo oszta ly (ME) 

Bedekovics Pe ter (BP)   Magyarorsza gi Reforma tus Egyha z 

Buday Barnaba s (BB)    Magyar Cserke szszo vetse g (MCSSZ) 

Filep Sa ndor (FS)   Orsza gos O nkorma nyzati E rdekszo vetse gek 

Inotay Petra (IP)   Fiatal Va llalkozo k Orsza gos Szo vetse ge (FIVOSZ) 

dr. Mikula Lajos (MLA)   AGRYA – Fiatal Gazda k Magyarorsza gi Szo vetse ge 

dr. Molna r La szlo  (ML)   Magyar Dia ksport Szo vetse g (MDSZ) 

Morvay Levente (MLE)  Magyar Katolikus Pu spo ki Konferencia 

To ro k Krisztina Veronika (TKV) Nagycsala dosok Orsza gos Egyesu lete (NOE) 

Veres Ma rton (VM)   Magyar Ifju sa gi Konferencia Egyesu let (MIK) 

 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban EMET) részéről:  
Binder Eufrozina (BE)  EMET Pályázati Igazgatóság, igazgató 
Dávid András (DA)  EMET Család és Ifjúságpolitikai Támogatások Programiroda 
 
MG Köszönti az ülés résztvevőit a GYIA Tanácsülésen, megállapítja, hogy az ülés 10 fő 
részvételével határozatképes. A Tanács a napirendi pontokat elfogadta. 
001/2021. számú határozat: A Tanács 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét. 
 

1) NAPIRENDI PONT: 2020. év beszámolójának elfogadása  
2020. február 11-én jelent meg az IFJ-GY-20-A pályázat, melyre 684 szervezet nyújtotta be 
pályázatát. A formai ellenőrzést és a szakmai értékelést követően a GYIA Tanács 113 pályázatnak 
ítélt meg támogatást 80.000.000 forint értékben, június 4-i ülésén. A korábbi évek 
maradványösszegének felszabadulását követően további 23 pályázat részesült támogatásban, 
egyeztetést követően a Tanács augusztus 3-5-ig tartó online szavazása során 13.896.600 Ft 
értékben. A támogatásról három pályázó lemondott, a fennmaradó 133 szervezet részére a 
támogatások kifizetése 2020. november végéig megtörtént. A járványhelyzetet figyelembe véve a 
Támogató a 2019. évi pályázatok megvalósítási határidejét 2020. december 31-ig 
meghosszabbította. Az ifjúsági terület szervezeti változások okán az 2020. október 1-től EMMI-től 
átkerült a Miniszterelnökséghez, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter 
vezetésével. 
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0002/2021. számú határozat: A Tanács 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a GYIA Tanács 
2020. évi beszámolóját. 
 
 

2) NAPIRENDI PONT: 2020. november 23-i GYIA Tanács ülés emlékeztetőjének 
jóváhagyása 

 
0003/2021. számú határozat: A Tanács 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2020. 
november 23-i online ülésről készült emlékeztetőt. 
 

3) NAPIRENDI PONT: 2021-es pályázati kiírás, útmutató megvitatása 
 

MG ismertette a 2021. évi kiírás célkitűzéseit: a szervezetek tevékenységének, eredményeinek 
bemutatása, a fiatalok közösségi jelenlétét, személyes fejlődését, közösségi felelősségvállalását 
összességében elősegítő online - vagy a járványhelyzet függvényében offline - rendezvények 
szervezése, kapcsolatfelvétel egy másik, a pályázó tevékenységéhez köthető szervezettel, és vele 
együttműködésben közös tevékenység megvalósítása. 
 
MLE véleménye, hogy a fejlesztésre rászorulnak a szervezetek, helyezzük ezt előtérbe. A pályázat 
megvalósításának offline lehetősége nem biztosított. 
 
MG Nevesítsük a kiírásban a képzések szervezését. Ne zárjuk ki az offline terveket, ha a helyzet 
ezt megengedi. 
 
MLE Melyik a jobb megoldás, ha lehetőséget adunk offline programok tervezésére és, ha a helyzet 
ezt nem engedi meg, akkor módosítsanak programot, vagy csak online rendezvényekre lehessen 
pályázni és, ha mégis lehet offline, akkor módosítsanak? 
 
RZS A bizonytalanságot nem mi generáljuk. Nem célszerű arra berendezkedni, hogy csak online 
valósulhatnak meg a programok. Nem tudhatjuk, hogy az év második felében milyen helyzettel 
fogunk szemben állni. Rugalmasan álljunk hozzá, mint eddig is, a lehetőséget hagyjuk meg, ha úgy 
alakul tudjanak offline is megvalósítani. Nem vágná el attól a lehetőségtől a pályázót, hogyha úgy 
alakul tartsanak offline képzéseket, programokat. 
 
BP szerint a szervezetek tisztában vannak a helyzettel, mérlegelnek, rájuk lehet bízni a választást. 
 
IP Meg kell adni a lehetőséget, bár hírek szerint sokáig nem lesz mód nagyobb rendezvényekre, 
de kis rendezvények, workshop-ok tartása lehetséges. 
 
RZS az offline rendezvény nem egyenlő a több száz fős rendezvénnyel. 5-10 fő személyes 
képzésekben is lehet gondolkodni. Offline nem jelenti a résztvevői létszám emelését. Kormányzati 
tájékoztatás nem volt a nyitásról, arra kér mindenkit, hogy csak hiteles forrásból tájékozódjon. A 
szervezeteknek mérlegelni kell és felelősen kell dönteni. 
 
IP Előzőleg kis rendezvényekre gondolt. 
 
MG Kétféle magatartás modellezhető, vagy kivárnak az offlinera egy későbbi időpontban, vagy 
korábban megcsinálják online. Ne zárjuk ki a lehetőséget. A szervezet felelőssége, mérlegelniük 
kell. A helyi viszonyokat is a szervezetek ismerik, milyen a szabályozások betartása mellett a 
részvételi szándék. 
 
MLE Volt már rá példa, hogy külső okok miatt hiúsult meg program, például hat éve a Határtalanul, 
az akkori politikai helyzet miatt, így az akkori szabályozás szerint kellett eljárni, nem bízták a 
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pályázókra a döntést. A COVID miatt a tavalyi évben Nemzetiségi táborozási program sem lett 
kiírva tekintettel a kialakult helyzetre. (Ezen a ponton időlegesen megszakadt az On-line kapcsolat, 
amely néhány perc alatt helyreállt.) Kisebb presztízs veszteséggel járna a mostani helyzetet 
figyelembe venni és ha ez változik, akkor módosítani. 
 
FS Ne vegyük el a lehetőséget sem az online, sem az offline rendezvények elől. A program 2022. 
májusig tart, bízzunk benne, hogy addigra a helyzet változni fog. 
 
TKV Szintén a rugalmasságra szavaz, nyilván az aktuális intézkedések és határozatok alapján 
adjuk meg a lehetőséget a szervezeteknek, bízva abban, hogy felelősséggel fogják használni. 
 
BP A veszélyhelyzet jelenleg február 1-ig tart, a pályázatok megvalósítása májusra tehető, nem 
tudhatjuk előre, hogy később nem lesz lehetőség az offline megvalósításra, ez félreérthető lenne. 
 
FS Fogalmazzunk úgy, hogy a járványhelyzet figyelembe vételével. 
 
MG Nyitva kell hagyni a lehetőséget, hogy tudjuk pontosítani a felhívást. Más novemberi 
pályázatoknál is szerepel a „járványhelyzet függvényében” kitétel. Ha hosszabbítani kell, azt 
később is megtehetjük. 
 
IP Teremtsünk lehetőséget, hogy a tervezett programokat módosíthatják offline-ról online-ra. 
 
MG Ha megint kialakul egy olyan helyzet, hogy hosszabbítást kell kérni, akkor azt majd 
mérlegeljük. Jövő május végéig remélhetőleg fognak tudni kisebb rendezvényeket tartani. 
 
MG MLE másik javaslata, hogy a kapcsolatfelvételt másik szervezettel terjesszük ki a határon túli 
szervezetekre, amellyel a jelenlévők egyetértettek. 
 
A 2021. évi pályázati felhívásban az elhangzottakat figyelembe véve a következőkben módosul a 
kiírás: 
- A tevékenységek köre kiegészül „terveik” szóval. 
- Járványhelyzet esetében pontosítunk: a világjárvány helyzet függvényében és a Kormány 

járványhelyzettel kapcsolatos iránymutatásai alapján online, vagy offline rendezvények 
megtartása. 

- határon túli magyar ifjúsági szervezettel is együtt lehet működni, be lehet vonni a 
tevékenységbe. 

 
A megjelentetés tervezett időpontja 2021. január 27., benyújtási határidő február 27. 
A GYIA Tanács következő ülése április közepén várható, ahol a döntési javaslatról lesz szavazás. 
A támogatás felhasználására 2021. április 1-től van lehetőség. 
 
0004/2021. számú határozat: A Tanács 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2021. évi 
pályázati felhívást és útmutatót. 
  
 

4) NAPIRENDI PONT: EMET honlapján GYIA-ról szóló nyilvános bemutatás, 
tájékoztatás tartalmának egyeztetése  

 
Egy tervezet kiküldésre került a meghívó anyagával. Ez tartalmazza azokat az pontokat, amelyeket 
a GYIA-val kapcsolatban az EMET honlapján tervezünk megjelentetni: 
- Leírás a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramról 
- A GYIA Tanács célja, feladata, tagjai, összetétele 
- A GYIA titkárság elérhetősége 
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- Vonatkozó jogszabályok 
- Emlékeztetők 

 
Javaslatként felmerült, hogy azon szervezetek, amelyek hozzájárulnak programjuk közzétételéhez 
az oldalon, ezért plusz pontban részesüljenek az elbíráláskor. A javaslatot megvitatták és egyrészt 
adatvédelmi problémák merültek fel, valamint a döntést megelőzően a pályázó még nem tudhatja, 
hogy részesül támogatásban, ezért elnök úr ezt nem támogatja. 
 
MLE NEA pályázatoknál volt lehetőség, hogy a pályázó hozzájárult a pályázat nyilvánossá 
tételéhez. Amennyiben ez nem megfelelő, akkor néhány kiemelt szervezetet lehetne megkeresni, 
hogy hozzájáruljanak megvalósult programjuk közzétételhez. Mindez annak érdekében, hogy jó 
példákat láthassanak a további szervezetek. 
 
MG Kérdés, hogy ki választaná ki a mintaprojekteket. Véleménye szerint ennek a kommunikációját 
nem az EMET honlapja hivatott ellátni. A megvalósult programok promotálása a pályázó feladata. 
 
MLE A száraz dokumentumok mellett fontos lenne, hogy a valós tevékenység is megjelenjen a 
honlapon. 
 
0005/2021. számú határozat: A Tanács 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a GYIA-t 
bemutató tájékoztatás EMET honlapra kerülő tartalmát. 
 
 

5) NAPIRENDI PONT: Egyebek  
 
MG Megkeresés érkezett a 2020-as pályázatok megvalósítási határidejének módosításával 
kapcsolatban. A ME a meghosszabbítás lehetőségét megvizsgálta, a pontos határidőt a 
veszélyhelyzet megszűnését követően lehet egyértelműen megállapítani, amelyhez kérte az EMET 
jogi állásfoglalását is. 
 
BE Tájékoztatja a Tanácsot, hogy az EMET dolgozik a jogi állásfoglalása kialakításán, az 
állásfoglalás elkészülte után azt rendelkezésre bocsátja. 
  
A következő tanácsülés tervezett időpontja 2021. április 13., ahol előre láthatóan döntés születhet 
a 2021. évi pályázatokról. 
 
Elnök úr az ülést berekesztette 13.05 órakor.  
 
Az emlékeztetőt készítette: Dávid András 
 
Budapest, 2021. január 20. 
 
Az emlékeztető hiteléül: 
                       Mohay Gergely 
     GYIA Tanács elnöke 
 


