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                                                                                                                                  Ikt. sz.: EMET/10452/2022 
 
 

E M L É K E Z T E T Ő  
 

Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanács online megtartott üléséről 
 
 
Időpont: 2022. március 11. 11:00 óra 
Helyszín: Online ülés 
 
 
JELEN VANNAK: 
 
Mohay Gergely (MG)    Elno k, Fiataloke rt Felelo s Fo oszta ly Miniszterelno kse g 

Biegelbauer Anna (BA)  Fiataloke rt Felelo s Fo oszta ly, Miniszterelno kse g (ME) 

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

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

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

Gulya s Do ra (GD)    Magyarorsza gi Reforma tus Egyha z 

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

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 

Morvay Levente (MLE)  Magyar Katolikus Pu spo ki Konferencia 

Murai La szlo  (MLA SZ)   Hallgato i O nkorma nyzatok Orsza gos Konferencia ja 

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 Pályázati Igazgatóság, Rendszertámogatási és 

Pályázatkezelési Osztály  
 
 
MG: Köszönti az ülés résztvevőit a GYIA Tanácsülésen. A járványhelyzet már nem indokolná az 
online ülést, de a pályázat mielőbbi kiírása érdekében úgy ítélték meg, hogy ez a leggyorsabb 
forma. Az ülés viszonylag késői időpontja a tervezett keretemelés miatt alakult így, amelyre végül 
felsővezetői döntés alapján nem került sor.  

 Köszönti az új tanácstagokat, mivel 2022. január 31-én lejártak az előző 3 évre szóló 
kinevezések. Az új tagok megkapták kinevezésüket 2022. február 07-i hatállyal. Három 
szervezet jelölt új tagot (a többi szervezet megerősítette előző jelöltjeit): 

 Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája: Gulyás Tibor helyett Murai László 
 Nagycsaládosok Országos Egyesülete: Török Krisztina helyett Kapot Ildikó 
 Magyar Református Egyház: Bedekovics Péter helyett Gulyás Dóra 

 
MG megkéri az új tagokat, hogy mutatkozzanak be. 



 2 

GD: A Magyarországi Református Egyház Zsinati hivatalának Ifjúsági osztályvezető helyettese. A 
Károli Gáspár Egyetem Hittudományi karon teológiát végzett, korábban már hallott a GYIA Tanács 
működéséről, reméli, hogy hasznos tagja lehet a Tanácsnak. 
MG: Megállapítja, hogy Kapot Ildikó nincs jelen az ülésen.  
MLÁSZ: A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája elnöke, 2019-től Gulyás Tibortól 
vette át az elnökséget. Tőle kapta a kinevezést, reméli, hogy gyümölcsöző, jó munkát fog végezni. 
 
MG javasolja, hogy fogadják el a napirendet: 

1) Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása 
2) 2022. évi pályázati kiírás megjelentetésének elfogadása 
3) Egyebek 

 
Szavazás következik a napirendről. 
ML: Azok a tagok, akik nem voltak a Tanács tagjai hogyan szavazzanak az Emlékeztetőről? 
MG: Megismerték a tartalmát és elfogadják, vagy tartózkodnak. 
ML: Három évvel ezelőtt volt szavazás az ügyrendről, az most nem lesz? 
MG: Nem lesz. 
 
001/2022. számú határozat: A Tanács 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi 
pontokat.  
 

1) NAPIRENDI PONT: A 2021. december 7-i ülés emlékeztetőjének elfogadása 
 
MG: Az emlékeztetőt a Tanácstagok előzetesen megkapták. Ha van észrevétel ezzel kapcsolatban 
annak jelzésére lehetőség van. Nincs hozzászólás. 
Szavazás következik az emlékeztető elfogadásáról. 
 
002/2022. számú határozat: A Tanács 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előzetesen 
a titkárság által elküldött, december 7-i ülésről készült emlékeztetőt. 
 

 
 

2)  NAPIRENDI PONT: 2022. évi pályázati kiírás megjelentetésének elfogadása 
 

MG: Az előző ülésen kialakult az idei pályázat témája. Ekkor konszenzus született arról, hogy a 
fiatalok fizikai és mentális egyészsége kerül idén fókuszba. Az előzetesen megküldött pályázati 
felhívásra tesz javaslatot, melynek címe „Helyben, rendben” A helyi közösségek szerepe a fiatalok 
fizikai és mentális egészségének megőrzésében. A koronavírus következtében a fiatalok mentális 
egészségének megerősítése a cél. Utalva „Az ép testben ép lélek” mondásra is,  a mentális egészség 
mellett fontos a fizikai aktivitás is. 
A pályázati felhívás ismertetése következett. (Lásd 1. sz. melléklet: Pályázati felhívás és útmutató) 
Sport tematikájú pályázat nem támogatható, egyéb fizikai aktivitást lehet a pályázat keretében 
megvalósítani. 
Az a cél, hogy a kiírás minél hamarabb megjelenjen. 
 
Hozzászólások: 
ML: 

- Az előző ülésen a testi, lelki és szellemi fejlődésről született megállapodás. Az idézett 
kiírásban csak a fiatalok mentális egészségének védelme szerepel. Célszerű lenne erre a 
hármasra bővíteni. 

- Ha nem sikerült a keretemelés, akkor az „Egyebek” napi rendi pontban újra javasolná, 
hogy az aktuális döntéshozók a jövő évi költségvetés tervezése során a régóta várt 
keretemelésre legyenek tekintettel. 

- Célszerű lenne a projektidőszakot a várható júniusi döntés miatt megváltoztatni. Javaslat 
a projektidőszakra 2022. június 1. – 2023. május 31. 
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- Írjuk bele az útmutatóba, hogy a kiírás pályázati díjat nem szab feltételül. 
- Javasolja, hogy igényfelmérés keretében a költségvetési év előtt kerüljön kiírásra a 

pályázat. 
- Az EPER rendszer Mozillára van optimalizálva, míg Chrome-ban adatvesztéssel járhat, 

miközben az a leggyakoribb böngésző. Javaslat, hogy érdemes lenne más böngészőkben is 
optimalizálni az EPER rendszert. 

MG: 
- A mentális egészségbe beleérthető a szellemi is, nem javasolja kibővíteni. 
- A projektidőszak változtatása indokolt esetben lehetséges. 
- Arra fel lehet hívni a figyelmet, hogy nincsen pályázati díj. 
- A kiírás decemberi megjelenését támogatja, de a december a közigazgatásban nagyon sűrű 

hónap. 
- Az EPER működéséről, fejlesztéséről az EMET munkatársainak véleményét kéri. 

 
BE:  

- A támogatási időszakkal kapcsolatban az EMET rugalmas. A döntés várható idejére 
garanciát nem tud az EMET vállalni. Mivel többségében nyári táborok valósulnak meg, a 
pályázók lehetősége szűkül, ha nem tudják májustól gyűjteni a számlákat, de a 
projektidőszak meghatározása a Tanács döntése. 

- Az EPER díjjal kapcsolatban nem szoktuk felhívni a figyelmet egy olyan díjra, amit nem 
kérünk be. 

- Az EPER rendszer nagyobb fejlesztés alatt áll, ennek a böngésző kompatibilitás is részét 
képezi. Alapvetően működik Chrome-ban is, de a fejlesztő garanciát a Mozillára vállal.  

 
ML: Felhívta a figyelmet, hogy a Felhívásban a pályázati céloknál nem szerepel a „fizikai” szó sem. 
MG: a Felhívás szövegezése kiegészítésre kerül: „fizikai és mentális egészségének védelmére…” 
IP: A pályázóknak segítség, ha hamarabb el kezdhetnek készülni a programokra és számlákat 
tudnak gyűjteni.  
ML: Nem tudhatják előre a pályázók, hogy nyerni fognak. 
MLÁSZ: Nagyobb projektek esetében a döntéstől függetlenül meg kell kezdeni a szervezést. Az 
elszámolhatóság szempontjából segítséget nyújt a korábbi kezdési idő. 
ML: Ezen logika mentén a projektidőszak kezdődhet 2022. január 1-től. 
BE: Ebben az esetben a két pályázati forduló fedésbe kerülne, ami a pályázóknak technikai 
problémát okozhat az elszámolás során. 
 
MG: Szavazást rendel el. Ki támogatja, hogy a projektidőszak 2022. május 1. és 2023. május 31. 
közé essen? 
 
003/2022. számú határozat: A Tanács 9 igen és 1 nem szavazattal támogatta a 2022. évi pályázati 
felhívás által javasolt 2022. május 1. és 2023. május 31. közé eső megvalósítási időszakot. 
 
Határozati javaslat: A Tanács egyetért a megküldött Pályázati felhívás szövegével és ezzel együtt 
a Pályázati útmutató szövegével is, azzal a kitétellel kiegészítve, hogy a felhívásban a 
tevékenységek felsorolását megelőzően a „fiatalok fizikai és mentális egészségének védelmét 
szem előtt tartva a következő tevékenységekre lehet pályázni:” szöveg szerepel. 
 
004/2022. számú határozat: A Tanács 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2022. évi 
pályázati felhívás tervezetet. 
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 3)  NAPIRENDI PONT: Egyebek 
 
MG: A SZAKE-19 (2019-2021) pályázat útján kiválasztott szakértői lista a pályázat szerint 2021. 
december 31-ig volt érvényes, azonban az a döntés született, hogy a szakértői listát támogatói 
hatáskörben meghosszabbítják, támogatva ezzel is az idei pályázat mielőbbi és biztonságos 
értékelését. Az év folyamán a programtámogatási pályázat lezárultát követően pedig újra kiírják 
a szakértői pályázatot, de már nem meghatározott időszakra. 
 
Határozati javaslat: A SZAKE-19 (2019-2021) pályázat útján kiválasztott szakértői lista 2021. 
december 31-ig rögzített érvényességi idejének 2022. augusztus 31-ig történő meghosszabbítását 
a Tanács támogatja. 
 
005/2022. számú határozat: A Tanács 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a SZAKE-19 
szakértői lista érvényességének meghosszabbítását.  
 
VM: Alapvetően elfogadhatatlannak tartja, hogy nincs megnevezve, hogy ki és milyen indokkal 
dönt úgy, hogy nem lehet bővíteni a keretet. Hogyan kérhetünk írásbeli tájékoztatást erről? 
 
ML: Megismételt határozati javaslatot kér arról, hogy a GYIA tanács ismételten megkérje a 
döntéshozókat, hogy a jövő évi költségvetést úgy tervezzék és fogadják el, hogy abban megemelt 
keretösszeg szerepel. 
 
IP: Javasolja, hogy magasabb összegre lehessen pályázni. Ekkor kevesebb támogatott pályázat 
lesz, de napjaink gazdasági helyzetében a keret 30%-kal kevesebbet fog érni, mint tavaly. 
Érezhetően drágább lett az élelmiszer is, ami jelentősen megemeli a szervezési költségeket. A 
fiataloknak szóló programok kiemelten fontosak, a fiataloknak most még inkább szellemi és 
mentális támogatásra van szükségük.  
 
ML: Az EMET honlapján a GYIA tanácstagok aktualizálását és a jegyzőkönyvek frissítését kéri. 
 
MG: A keretemelés témájára reagálva elmondta, a szándék megvan. Helyettes államtitkár asszony 
és miniszter asszony is támogatta a források átcsoportosítását a GYIA keret javára. Azonban, ha a 
gazdasági helyzet rosszabbra fordul, akkor a Pénzügyminisztérium nemhogy megemeli a 
kereteket, hanem adott esetben elvon forrásokat, hogy azokat a gazdaság védelmére, az inflációs 
hatások mérséklésére fordítsa.  
Megfontolja a pályázható összeget, mert az ötszázezer forintos támogatásból nehezen 
valósíthatóak meg programok. 
A GYIA Tanács a keretemelést képviseli, de több más fiatalokat támogató program is van (NEA, 
Erasmus, Magyar Falu Program, Városi Civil Alap), vannak átfedések, ezért nem értik a 
döntéshozók, hogy miért fontos megemelni a GYIA keretösszeget. 
Javasolja, hogy fogadjon el a Tanács egy határozatot, amelyben megerősíti korábbi határozatát a 
keretemeléssel kapcsolatban. Igény esetén meg lehet fogalmazni egy kérést a keretemelés 
elutasításának írásos indoklására is. 
 
FS: Kérhetünk indoklást, de jelen helyzetben nem számíthatunk érdemi válaszra, inkább 
türelemre int. 
 
Határozati javaslat: A GYIA Tanács megerősíti azon 2021. évi szándéknyilatkozatát, amelyben kéri 
a kormányzatot a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram keretösszegének megemelésére a jelenlegi 80 
millió forintról 150 millió forintra. Egyúttal kéri a mindenkori ifjúságpolitikáért felelős minisztert, 
hogy a keretemelés elmaradásának okairól tájékoztatni szíveskedjen a Tanácsot. 
 
006/2022. számú határozat: A Tanács 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
szándéknyilatkozat megerősítését. 
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MG: A szakértő díj jelenleg bruttó 2000 Ft pályázatonként. Ennek emelése javasolt a családokért 
felelős államtitkárság egyéb pályázati szakértői díjaihoz hasonlóan. Ennek fedezete az EMET 
kezelői költségéből származik. 
 
Határozati javaslat: A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram pályázatait elbíráló gyermek és 
ifjúságügyi szakértők, szakértői díjának megemelése pályázatonként bruttó 2000 Ft-ról bruttó 
5000 Ft-ra a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram előirányzat kezelési költségeinek terhére. 
 
007/2022. számú határozat: A Tanács 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a szakértők, 
szakértői díjának megemelésének javaslatát 
 
Elnök úr megköszönte a részvételt és a hozzászólásokat. Az ülést lezárta 12:05 órakor.  
 
Az emlékeztetőt készítette: Dávid András 
 
 
Budapest, 2022. március 23. 
 
 
 
Az emlékeztető hiteléül: 
                       Mohay Gergely 
     GYIA Tanács elnöke 
 


