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Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanács online megtartott üléséről
Időpont:
Helyszín:

2021. december 7.
Online/jelenléti ülés

JELEN VANNAK:
Mohay Gergely (MG)
Biegelbauer Anna (BA)
Buday Barnabas (BB)
Filep Sandor (FS)
Inotay Petra (IP)
dr. Mikula Lajos (MLA)
Morvay Levente (MLE)
Torok Krisztina Veronika (TKV)
Veres Marton (VM)

GYIA Elnok, Miniszterelnokseg (ME)
Fiatalokert Felelos Foosztaly, Miniszterelnokseg (ME)
Magyar Cserkeszszovetseg (MCSSZ)
Orszagos Onkormanyzati Erdekszovetsegek
FIVOSZ - Fiatal Vallalkozok Orszagos Szovetsege
AGRYA – Fiatal Gazdak Magyarorszagi Szovetsege
Magyar Katolikus Puspoki Konferencia
Nagycsaladosok Orszagos Egyesulete
Magyar Ifjusagi Konferencia Egyesulet (MIK)

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban EMET) részéről:
Binder Eufrozina (BE)
EMET Pályázati Igazgatóság, igazgató
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 8 fő részvételével
határozatképes. Az ülés napirendi pontjai a következők

1) Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása
2)
3)
4)
5)

2021. év értékelése
Beszámoló az Önkéntesség Évéről
Előretekintés 2022. évre, pályázat témája
Egyebek

1)

NAPIRENDI PONT: A 2021. május 25-i ülés emlékeztetőjének elfogadása

MG Feltette a kérdést, hogy van-e valakinek észrevétele a május 25-i, korábban megküldött
emlékeztetővel kapcsolatban. Észrevétel nem volt így szavazásra bocsátotta.
010/2021. számú határozat: A Tanács 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előzetesen a
titkárság által elküldött, május 25-i ülésről készült emlékeztetőt.
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2)

NAPIRENDI PONT: 2021. év értékelése

A második napirendi pontban a szakpolitikai intézkedések ismertetésére került sor, majd a
következő napirendi pontban a tanácstagok értékelték a 2021. évet.
MG: Szakpolitikai intézkedések 2021. évben:
•
SzJA25: A kormány 2022. évtől bevezeti a 25 év alatti munkavállalók személyi
jövedelemadó mentességét. Az intézkedés körülbelül 300 ezer, már most is dolgozó
fiatalt érint, átlagosan havi 41.600 forinttal, évente mintegy 500 ezer forinttal
emelkedik ez által a nettó bérük. Ez nem érinti a bruttó bért. Az intézkedés bevezetését
tudatosítani kell a munkavállalók körében.
•
NTP Stipendium Peregrinum ösztöndíjak a kiemelkedő tehetségek részére
•
Diákhitel Plusz meghosszabbítása. Maximum 500 ezer forintos egyszeri támogatás
szabad felhasználással.
•
18%-os áfakulcs bevezetése a nemzetközi jelentőségű fesztiválokra
•
Hangfoglaló pályázat, első házasok kedvezménye, babaváró hitel
3)

NAPIRENDI PONT: Beszámoló az Önkéntesség Évéről

VM: A 2021. év a MIK egyik legsikeresebb éve, sok projekt indul, ugyanakkor a Covid lelassította
a szervezeteket. Egyes források bezárása nehezítette a helyzetet, mivel programokra nem lehetett
pályázni. A GYIA keret emelése sokat számítana a szervezeteknek. A NEA összegek sem túl
magasak. Fontos az Uniós támogatások felhasználására motiválni a szervezeteket.
IP: A vállalkozások nem tudják a maguk részére fordítani az Szja 25 előnyeit, ez a vállalkozásoknak
inkább teher. A vállalkozásokat ösztönözni kell, hogy fiatalokat alkalmazzanak. Megtartották a
Fiatal Vállalkozók Hete című rendezvényt, a lehetőségek figyelembe vételével online. Az anyag a
FIVOSZ honlapon megtalálható. 2022. évi rendezvényekről tájékoztatást küldenek.
FS: Felemás évet zártak, több program megvalósult, de néhány elmaradt. A biztonság volt az
elsődleges, ezért online találkozások történtek. Remélhetően 2022-ben már több lesz a személyes
találkozás és a bennragadt források is felhasználhatóak lesznek.
MLE: Közösségi szinten sok volt a félelem a programokkal kapcsolatban. Kettő nagy program
megvalósult: Eucharisztikus Kongresszus, 72 óra kompromisszumok nélkül. Az Eucharisztikus
Kongresszus ifjúsági programjai sok ezer fiatalhoz jutottak el. Az Ökumenikus imahét alkalmával
tízezres nagyságrendű országos programok valósultak meg. A GYIA keretemelés fontos lenne.
BB: Cserkész szempontból a nyári időszak a legfontosabb, nagy hátrány volt, hogy a táborok
szervezését nem lehetett időben megkezdeni. Az Eucharisztikus Kongresszus szervezésében
mintegy ötszáz cserkész vett részt. Pozitív visszajelzéseket kaptak. Az előkészítés és az
utómunkálatok is jelentősek voltak.
MG: A GYIA keretemelés kérdése többeknél is felmerült. Miniszter Asszony támogatja, a plusz
forrást kell megtalálni. A fel nem használt támogatások érdekében van a projektmegvalósítási
időszak határidő hosszabbítás. Erre új jogszabály fog születni, ami 2022. június, illetve decemberig
határozza meg a befejezést, mivel valahol meg kell húzni a határt.
MLE: Az emelt forrás 2022-be, vagy csak 2023-ban elérhető?
MG: Keresik a megoldást, hogy forrásáthelyezéssel már 2022-ben rendelkezésre álljon. A Magyar
Falu programban is lehetnek ifjúságot érintő források.
MG: Az Önkéntesség Évében megvalósult programok:
 Létrejött egy új honlap a célokkal és az eseményekkel.
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Februárban nyitó esemény keretén belül hirdették meg az évet. A székesfehérvári
nagyobb nyitóesemény a járványhelyzet miatt elmaradt.
Figyelemfelhívó kampány, korosztályoknak megfelelő platformokon mutatta be az
önkéntes lehetőségeket.
Önkéntesség Hetei, minden évszakban másik területre fókuszáltan. Szociális, ifjúsági,
időssekkel kapcsolatos, fenntarthatósággal kapcsolatos.
Nemzetközi Szakmai konferencia a minisztérium szervezésében az Európa Tanács
miniszteri bizottság elnökség keretében. 18 országból 90 szakember vett részt. Számos jó
gyakorlattal lettünk gazdagabbak.
Tudományos konferencia
Záró ünnepség Debrecenben. Önkéntes stratégia célrendszerének bemutatása. Milyen
irányban fejleszthető az önkéntesség? A végleges Nemzeti Önkéntes Stratégia még
egyeztetés alatt áll.

MLE: Lehetséges-e kimutatni, hogy a GYIA támogatás mennyi önkéntes munkát és személyt
érintett? Kerüljön bevonásra az önkéntes stratégia kialakításában az egyház is.
MG: Nem könnyű megállapítani, hogy a megítélt támogatás hány önkéntes órát, hány embert
érintett.
DA: A szakmai beszámoló indikátorai a résztvevők számáról és korosztályi megoszlásáról
nyújtanak tájékoztatást.
MG: Az önkéntes munkáról ez nem ad képet. A jövőben számoljanak be a szervezetek, hogy hány
önkéntest sikerült bevonni a programok megvalósításába.
Az önkéntes stratégia egyházi oldalával kapcsolatban az egyházak is részt vesznek a Nemzeti
Önkéntes Tanácsban, számítanak a véleményükre.
4)

NAPIRENDI PONT: Előretekintés 2022. évre, pályázat témája

A szakmai terület által felvetett témák a 2022. évi pályázatok tekintetében:
1. A lélek egészségének védelme, mentálhigiénia
2. Lokálpatriotizmus, helyben tartó programok
3. Demokráciára nevelés: „Légy részese, szólj hozzá!”
4. Emlékezet átörökítés, nemzettudat
MG: A pályázati témával kapcsolatos javaslatokat szívesen fogadjuk.
MLE: Lelki és testi egészség egymástól elválaszthatatlan.
MG: Ép testben ép lélek
BB: A test és a lélek mellett a szellem is bevonható.
MG: Ez a téma tág teret ad, de irányt mutat. A járvány megzavarta a fiatalok mentális egészségét.
BB: Az 1. témába belefér a 2. és 3. is. Fókuszba kerülhet a helyben maradás és az identitástudat.
IP: Törekedni kell a környezetünkben, helyben megteremtett javak felhasználására; az ellátási
láncban is fontos a helyi környezet erősítése, javak helyben történő megteremtése.
VM: Ez gyakorlatilag az EU ifjúsági stratégiát követi. Javasolja, hogy a támogatott pályázatok az
Erasmus programokban való részvételre kapjanak képzést.
MG: A képzések szervezésére nincs a GYIA tanácsnak kapacitása.
VM: Nem képzések szervezését javasolja, hanem az arra érdemes szervezetek részére kiajánlani
a Tempus képzéseit.
MG: Felhívhatjuk a pályázó szervezetek figyelmét a Tempus képzésekre.
MG: Egyetért-e a tanács azzal, hogy a következő témát javasoljuk: „Ép testben ép lélek!” – A test és
a lélek egészségvédelme, a helyi kis közösségek és nemzeti identitás megerősítésének
hangsúlyozásával.
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011/2021. számú határozat: A Tanács 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2022. évi GYIA
pályázatok témáját.
MLE: Az időzítés kapcsán javasolja, hogy januárban jelenjen meg a kiírás, februárban beadás,
mielőbb legyen döntés.
MG: 2021-ben is erre törekedtünk, 2022-ben is erre törekszünk, szükséges időt hagyni az
átfutásra. Reméljük, hogy a megemelt keretösszeggel minél hamarabb tudjuk megjelentetni a
pályázatot.
5)

NAPIRENDI PONT: Egyebek

Decemberben szeretnék kiküldeni a GYIA tanácstag jelölésre felkérő levelet a delegáló
szervezeteknek, mivel a mandátumok 2022. január 31-én lejárnak, ezért újra össze kell hívni a
Tanácsot. Erről a tanácstagok később bővebb tájékoztatást kapnak.
Elnök úr megköszönte a tagok egész éves munkáját, boldog ünnepeket kívánt. Az ülést lezárta
12.10 órakor.
Az emlékeztetőt készítette: Dávid András
Budapest, 2021. december 7.
Az emlékeztető hiteléül:

Mohay Gergely
GYIA Tanács elnöke
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