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                                                                                                                                  Ikt. sz.: EMET/18528/2021 
 
 

E M L É K E Z T E T Ő  
 

Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanács online megtartott üléséről 
 
 
Időpont: 2021. május 25. 10:45 
Helyszín: Online 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) 

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

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

Gulya s Tibor (GT)    Hallgato i O nkorma nyzatok Orsza gos Szo vetse ge (HO OK)  

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

Morvay Levente (MLE)  Magyar Katolikus Pu spo ki Konferencia 

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 
dr. Kristóf-Samu Hajnalka  EMET Pályázati Igazgatóság, Rendszertámogatási és 

Pályázatkezelési Osztály osztályvezető 
Dávid András (DA) EMET Pályázati Igazgatóság, Rendszertámogatási és 

Pályázatkezelési Osztály Család és Ifjúságpolitikai 
Támogatások Programiroda 

 
MG Köszönti az ülés résztvevőit a GYIA Tanácsülésen, megállapítja, hogy az ülés 7 fő 
részvételével határozatképes. A Tanács a napirendi pontokat elfogadta. 
006/2021. számú határozat: A Tanács 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét. 

1. Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása 

2. Döntés az IFJ-GY-21-A pályázatairól 
3. Egyebek 

 
1) NAPIRENDI PONT: A 2021. január 20-i Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása 

 
MG Feltette a kérdést, hogy van-e valakinek észrevétele. Észrevétel nem volt, így szavazásra 
bocsátotta. 
007/2021. számú határozat: A Tanács 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előzetesen a 
titkárság által elküldött, január 20-i ülésről készült emlékeztetőt. 
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2) NAPIRENDI PONT: Döntés az IFJ-GY-21-A pályázatairól 
 
A felhívásra 665 pályázat érkezett be, a formai ellenőrzést követően 644 db érvényes pályázat 
került a kijelölt szakértőkhöz, akik a pályázatok értékelését elvégezték. 
MG: A tanácstagoknak előzetesen kiküldésre került a döntési listára vonatkozó javaslat, mely a 
szakértők véleményét figyelembe véve, a szakterülettel, valamint a tanácstagokkal való 
egyeztetést követően került kialakításra. 
A különböző intenzitások pontszám alapján kerültek meghatározásra. 
 
MLEI: Van lehetőség a miniszteri keret terhére javaslatot tenni további támogatottakra, van-e 
lehetőség kiegészítő döntési listára?  
MG: Igen a visszafizetések erejéig 7.451.000 Ft összegben,  
DA ezt megerősítette. 
 
008/2021. számú határozat: A Tanács 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a döntési listát, 
melyet a Miniszterelnökség előzetesen megküldött a GYIA Tanács tagjainak. 
 
VM: Technikai kérdése, hogy a kiemelt intenzitási sávba milyen szempontok alapján kerültek be 
a szervezetek? 
MG: A kiemelt intenzitás esetében az értékelésnél szempont volt a kiemelkedő szakmai 
tevékenység, valamint a fontos tevékenységet ellátó külhoni és bizonyos egyházakhoz köthető 
szervezeteknek fokozottabb támogatása, ugyanakkor ezekben az esetekben is az elért 
pontszámra figyelemmel tettünk javaslatot a támogatási összegre.  
 
3)  NAPIRENDI PONT: Egyebek 
 
Az EMET beszámolója a 2020. évi pályázatokról, maradványokról. 
DA: A 2019. évi támogatottak beszámolóinak ellenőrzése folyamatban van. A 111 kifizetett 
nyertes pályázatból 62 elfogadásra került 37 db ellenőrzés alatt áll és 12 még nem nyújtott be 
beszámolót. A határidő a veszélyhelyzeti szabályozásoknak megfelelően a veszélyhelyzet 
idejével meghosszabbodott csakúgy, mint a 2020. évi pályázatok esetében. Itt a 133 nyertesből 
11-en véglegesítették a beszámolójukat. Három szervezet mondott le a támogatásról összesen 
1.838.600 Ft értékben. 
MG: Sok szervezet van, akik tavaly pályáztak, de idén nem, valószínűleg azért, mert nem tudták 
felhasználni a 2020. évi támogatást. 
 
MG: A családügyi szakterület Miniszterelnökséghez kerülésével született két új CSTNM elismerés 
a Bölcsődékért díj, valamint az Esélyt az életre díj. A Bölcsődékért díj, a bölcsődei ellátás 
területén kifejtett példaértékű, magas színvonalon végzett szakmai munkáért ítélhető oda. Az 
Esélyt az életre díj, amely az esélyteremtés területén elért kiemelkedő eredmények, az emberi 
méltóság védelmében való fellépés, valamint a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem 
elleni küzdelem területén végzett tevékenység elismeréseként adható. A díjak megtervezésére 
pályázatot ír ki a minisztérium, melynek népszerűsítésében kérjük a Tanács tagjainak 
közreműködését.  
VM: Ezeket a felhívásokat megkaphatják a tanácstagok? 
MG: Jelenleg az emlékérmek tervezésére van pályázat, amikor ez megvalósul, akkor szeretnénk 
kérni a tagok segítségét ennek népszerűsítésében. Tehát a válasz igen, az ezzel kapcsolatos 
információt a titkárság fogja eljuttatni. 
 
MLE: Évről évre téma a következő évi GYIA sor. Érdemes újból egy közös kérést megfogalmazni 
a döntéshozók felé a keret növeléséről? 
RZS: Mindenképpen meg kell próbálni. Akár megfogalmazhat egy közös nyilatkozatot is a 
Tanács. Eddig a többletforrás igénylés felmerülésekor minden alkalommal ezt feltüntették, 
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legutóbb 200 millió forintos emelésre tettek javaslatot, amit nem engedélyeztek. Próbáljunk meg 
egy közös állásfoglalást hozni. 
FS: Mindenképpen indítványozzuk az 50%-os emelést, vagy az összeg megduplázására tegyen a 
Tanács javaslatot. 
VM: Támogatja, nagyon népszerű a pályázat, az alacsony keretösszeg ellenére, több mint hatszáz 
pályázat érkezett be. Megérdemelné az ügy a támogatást. Alternatívaként felmerülhet a céges 
szponzori támogatás.  
BB: 50%-os emelés nem elegendő, évekkel korábban sokkal magasabb volt az összeg. 
Mindenképp többet javasolna. (BB itt kilépett a megbeszélésből.) 
 
MG megfogalmazott egy javaslatot, melynek végleges változata a következő:  
„A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa javasolja az Országgyűlésnek a Gyermek és Ifjúsági 
Alapprogram előirányzat éves keretösszegét a jelenlegi 80 millió forintról 200 millió forintra, de 
legalább a jelenlegi keretösszeg 50%-ával megemelni, tekintettel az Alapprogram terhére évről-
évre kiírt pályázatok népszerűségére, valamint a pályázatok megnövekedett számára.” 
 
MLE: Miniszter asszonyt fel lehet kérni, hogy támogassa ezt a törekvést. 
 
009/2021. számú határozat: A Tanács 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
megfogalmazott indítványt. 
 
MG: Tájékoztatja a Tanácsot, hogy a nyilatkozatot Miniszter asszonyhoz el fogja juttatni. 
 
GT: Az ifjúsági célú közösségfejlesztő forrásoknak nagy jelentősége van az ország újraindítása 
szempontjából, a nyilatkozatot arra pozícionáljuk, hogy ilyen jelentősége is van. Számokkal 
támasszuk alá az indokoltságot. 
MG: Jelenleg a benyújtott pályázatok kicsit több, mint 10 %-a kap támogatást. 
GT: Készüljön kimutatás arról, hogy 85%-os támogatási intenzitás mellett hány támogatott 
lehetne. 
MG: A nyilatkozat mögé konkrét számokat tartalmazó alátámasztó anyag fog kerülni. 
 
ML: Ha van írásos anyag a készülő önkéntes stratégiáról, kéri, hogy ezt a GYIA Tanács kapja meg. 
MG: Az önkéntes stratégia előkészítésére az Önkéntes Központ Alapítványt kérték fel. Ők 
alapvetően az egyeztetést végezték el az önkéntes szektor résztvevőivel, és ez alapján 
fogalmaztak meg javaslatokat, mely a stratégia alapját képezheti. Az előkészített stratégia 
azonban még kidolgozás alatt van, nincs abban a fázisban, hogy köröztetésre kiküldhető legyen. 
Ha az anyag tisztítása megtörténik, ezt követően fog megtörténni a társadalmi egyeztetés is, 
melynek keretében természetesen a GYIA Tanács tagjainak is megküldjük a tervezetet. 
 
MG: A következő tanácsülés már személyesen fog történni, köszönte az eddigi rugalmasságot. 
 
RZS: Megköszönte a munkát és ígéretet tett a keretemelés ügyének támogatására. 
 
Elnök úr megköszönte a részvételt és a tagok munkáját, az ülést lezárta 11:30 órakor.  
 
Az emlékeztetőt készítette: Dávid András 
 
Budapest, 2021. május 26. 
 
Az emlékeztető hiteléül: 
                       Mohay Gergely 
     GYIA Tanács elnöke 
 


