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PÁLYÁZAT 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület Elnökségi tag 

pozíciójának betöltésére 

Papp Kristóf 
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Kedves Olvasó! 

 

Az alábbi olvasható programommal szeretnék jelentkezni a Nemzeti Ifjúsági 

Tanács elnökségi pozíciójára. Remélem ezzel a rövid bemutatkozóval sikerül 

megismerni az eddigi munkámat és a jövőbeni terveimet. 

  

Tanulmányaim 

2015. júliusában a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok BA 

szakán végeztem. Tanulmányaim alatt számos önkéntes tevékenységben részt 

vettem, amelyekről a későbbiekben még beszélek. Fontosnak tartom azonban 

kiemelni, hogy az egyetemi munkám nagyban felöleli az ifjúságot érintő 

kérdéseket, hiszen szakdolgozatomat is az Európai Unió és az ifjúsági 

foglalkoztatás kérdéskörében írtam. Dolgozatom célja az volt, hogy bemutassam 

azokat az uniós szinten rendelkezésre álló forrásokat, amelyekről sok civil nem 

tud, illetve amelyeket az tagállamok sokszor nem használnak fel különböző okok 

miatt. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem végzős 

közgazdász hallgatója vagyok. 

 

Tapasztalataim 

Továbbiakban be szeretném mutatni a szakmai múltamat és azokat a fő 

állomásokat, amelyek alkalmassá tehetnek a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségi 

tagságára. 

AEGEE 

2011. szeptemberében csatlakoztam a szervezethez, először Pécsett, majd 2012-

ben Budapesten. A kezdetekben a helyi rendezvényszervezésekben vettem 

részt. 2012. októberében került megrendezésre AEGEE-Europe félévenkénti 

Közgyűlése, amelyen több, mint 800 résztvevőt látott vendégül a budapesti helyi 

szervezet. Ennek a rendezvénynek az előkészületeiben és lebonyolításában 

aktívan közreműködtem. 2012. Decemberében pedig megválasztottak a 

szervezet Elnökének. AEGEE-Budapest közel 300 tagjával, 10 felsőoktatási 
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intézményből Budapest egyik legnagyobb ifjúsági szervezete. Tevékenysége az 

európai szintű ifjúsági cseréktől, a helyi fiatalok képzésén át számtalan területet 

felölel. Elnökségem alatt a szervezet egy jelentős változáson esett át. A 

2012/2013-as kormányzati döntések amelyek a közgazdász és más 

társadalomtudományi területeken folyó képzéseket érintették jelentős 

kihívásokat állított az utunkba. Tudomásul kellett vennünk, hogy az egyetemi 

hallgatóságnak már nincs ideje arra, hogy a tanórán kívül önkéntességgel 

foglalkozzon. Ahhoz, hogy a gyakorlatilag 100%-ban fizetőssé vált képzéseket 

vállalni tudják, sokan munkába kellett hogy álljanak. A diákszervezetnek olyan 

profilváltásra volt szüksége, amelynek köszönhetően a tagok az idejükért 

cserébe olyan fejlődési lehetőségben részesülnek, amelyek látványosak és 

hatékony tudnak a jövőben kamatoztatni. Ennek a gondolatnak köszönhetően 

alakítottunk ki egy stratégia vezetést és egy operatív középvezetői szintet, ezáltal 

is létrehozva tagjaink számára egy karrierút lehetőségét. Programjaink 

sokszínűségét bővítettük, aktív szerepet vállaltunk továbbra is olyan 

ernyőszervezetek munkájában, mint a NIT, az FDE vagy a BIFT. Ezek mellett 

igyekeztünk az AEGEE elveihez hűen véleményt formálni az aktuálpolitikai 

kérdésekről, így adtunk ki közös nyilatkozatot a Törökországban a Gezi Parknál 

történt tüntetések véres leverése ellen. 

Az AEGEE Európa egyik legnagyobb interdiszciplináris ifjúsági szervezete közel 

12000 taggal. AEGEE-Europe delegáltja vezeti az Európa Tanács Ifjúságügyi 

Tanácsadó Bizottságát, valamint az Európai Ifjúsági Fórum alelnöki pozícióját is 

egy AEGEE tag tölti be. Látható, hogy kiemelt érdekképviseletet lát ez az 

ernyőszervezet európai szinten, amelynek köszönhetően AEGEE-Budapest és 

azon keresztül a budapesti egyetemi hallgatóság érdekei a legmagasabb szintig 

juthatnak el. Elnökségemet követően számos pozíciót vállaltam a szervezet 

európai szintjén. Vezettem egy projektet, amelynek célkitűzése az volt, hogy a 

közoktatásban leadott történelem tananyagot vizsgálja Európa-szerte és 

megpróbálja megtalálni a legszembetűnőbb nézőpontbeli különbségeket. 

Egészen 2016. augusztusáig a szervezet ifjúsági foglalkoztatással foglalkozó 

munkacsoportját vezettem, amely során az AEGEE tematikus cselekvéstervét 

kellett megvalósítanunk valamint szakmai reakciókat és véleményeket kellett 

készítenünk aktuálpolitikai kérdésekhez kötődően. 
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Konnekt 

Az AEGEE mellett más hazai ifjúsággal foglalkozó szervezet működésében is részt 

veszek. Tavaly hoztuk létre a Konnekt Egyesületet, amely fiatalok problémáival 

foglalkozó civil kezdeményezések inkubációjának céljával jött létre. Az első 

sikeres projektünk egy Mentorprogram, amely során sikeres fiatalok segítenek 

középiskolásoknak a pályaválasztásban és életvezetésben. A Konnektben való 

munkámnak hála nem csak az egyetemi hallgatóság mindennapjaira látok rá, 

hanem a fiatalabbak, a középiskolások mindennapjaival, gondolataival, 

problémáival is szembesülök. 

Strukturált Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport 

2013. májusa óta vagyok az Ifjúsági Strukturált Párbeszéd Nemzeti 

Munkacsoportban a NIT delegáltja. Az elmúlt időszakban aktívan részt vettem a 

Munkacsoport munkájában. A Munkacsoport által szervezett rendezvényeken, 

valamint a kutatások lebonyolításában segédkeztem és az üléseken is részt 

vettem. Mint a Munkacsoport tagja számos rendezvényen képviseltem a magyar 

fiatalokat, többek között 7 alkalommal a félévente megrendezésre kerülő EU 

Ifjúsági Konferencián, ifjúsági cseréken, képzéseken és jó gyakorlatok 

megosztásáról szóló nemzetközi rendezvényeken. 2014-ben és 2015-ben a 

Strukturált Párbeszéd hazai megvalósítását célzó pályázatok szakmai 

megvalósításában aktív szerepet vállaltam, 2016-ban pedig a 

projektmenedzsereként a projekt teljes megvalósítását vezetem. 

A 2016-as Szólj Bele! projektnek köszönhetően számos esetben foglalkozhattam 

fiatalokkal fókuszcsoportok, kerekasztalbeszélgetések és más rendezvények 

során. Ezeknek köszönhetően nem csak egy területen, de az ifjúsági 

érdekképviselettől kezdve a mobilitáson át az oktatási rendszer problémáig 

számtalan területen volt lehetőségem meghallgatni társaim meglátásait és 

ezekről eszmét cserélni. Mint projektvezető, a szervezet mindennapi működését, 

a Titkárság és a Vezetőség munkáját közelről láthattam. 

Nemzetközi Munkacsoport 

A NIT működésében a Nemzetközi Munkacsoporton keresztül is szervesen 

bekapcsolódtam az elmúlt több, mint 3 évben. Ez idő alatt mint a Nemzeti 

Ifjúsági Tanács delegáltja számos rendezvényen vettem részt, így az Európa 
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Tanács Mediterrán Egyetemén, az Európai Ifjúsági Fórum közgyűlésén, 

képzésein, más Nemzeti Ifjúsági Tanácsok rendezvényein. Szakmai tudásomat, 

tapasztalatomat felhasználva mindig a lehető legtöbbet próbáltam az általam 

látogatott rendezvények tanulságaiból kamatoztatni a NIT javára. 

 

A fent felsorakozatott tapasztalataimmal felvértezve szeretnék a NIT egyik 

Elnökségi pozíciójára jelentkezni, remélve, hogy a következőkben ismertetett 

programom megnyeri az Olvasó tetszését. 

 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács a következő 2 évben 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács különböző profillal és feladattal rendelkező szervezet, 

amelyekkel a tagság ruházza fel, de az egyik legfontosabb az érdekképviselet. 

Ahhoz, hogy ez jól megvalósuljon véleményem szerint a NIT-nek a 

következőképpen kellene működnie. 

 

Számomra a NIT egy fórum. 

Fórum, amely lehetőséget biztosít a ifjúsági és a fiatalokkal foglalkozó 

szervezeteknek, hogy egymással megismerkedjenek és a véleményüket 

megosszák. Fórum, ahol a szakmai tudás folyamatos keringésben lehet. A NIT-

nek képesnek kell lennie arra, hogy összekapcsolja tagjait és hatékony, valamint 

eredményes diskurzusokat moderáljon vagy izzítson. Szeretném, hogy elnökségi 

tagként tovább folytathassam az arra irányuló kezdeményezéseket, hogy ez 

kialakulhasson. Ilyen volt többek között a Szabadegyetem is. Ehhez hasonló 

rendezvényekre a jövőben gyakrabban, a tagszervezetek nagyobb fokú 

részvételével lenne szükség. 

 

Számomra a NIT fiatal. 

Azt gondolom, hogy a legjobban csak mi fiatalok tudjuk az érdekeinket 

képviselni. Ha minden egyes alkalommal, amikor rólunk van szó, azok alkotnak 

véleményt, akik megfigyeltekként tekintenek ránk, akkor nem a mi 

elképzeléseink fognak teljesülni, nem a mi igényeink fognak kielégülni, hanem 

egy olyan kép jön létre, amely közvetetten alakult ki a fiatalokról, nem pedig a 
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fiatalok alakították ki magukról. Fontos, hogy a NIT egy olyan szervezet legyen, 

ahol a fiatalok sajátjuknak érezhetik a döntéseket, és ők tehetnek a 

megvalósításukért. 

 

Számomra a NIT befogadó. 

Egy nemzeti ifjúsági tanács a megkülönböztet csoportok fiataljai nélkül nem tud 

hiteles érdekképviseletet ellátni. Elnökségi tagként prioritásnak tekinteném 

olyan szervezetek elérését, amelyek a társadalom peremén vagy kitaszított 

fiatalokkal foglalkoznak. 

 

Számomra a NIT hangos. 

Miután a NIT a különböző hátterű fiatalok problémáival és igényével szembesül, 

kötelessége, hogy fellépjen és hangot adjon a tapasztalatainak. A jövőben a NIT 

részéről elengedhetetlen, hogy határozottan fejezze ki a véleményét a fiatalokat 

érintő aktuális kérdésekről, valamint felvessen még nem tárgyalt témákat. Ezek 

azonban nem elég, ha zárt ajtók mögött maradnak. Fontos, hogy amikor a NIT a 

tagság hangját felerősíti, a döntéshozók válaszát is közvetítse. 

 

Elnökségi tagként a fókuszt számomra a nemzetközi ügyek jelentenék. A NIT-ben 

eltöltött elmúlt 4 év tapasztalatai alapján szeretném, ha egy átlátható 

nemzetközi képviselet valósulna meg a szervezetben. Ahhoz, hogy ez 

megtörténhessen az erre a területre kijelölt elnökségi tagnak aktív szerepet kell 

vállalnia a politikai képviseletben. Az ő munkáját 3-4 fő támogatná, akik 

különböző ifjúságpolitikai területek szakértői, ezáltal biztosítva a szakmai 

hátteret. 

 

Magyarországon számos olyan nagy lefedettséggel és alapos szakmai tudással 

rendelkező szervezet működik, amely fő profilja a nemzetközi csereprogramok 

szervezése, lebonyolítása. Ezeknek a szervezeteknek kiemelkedő szerepe lehet a 

NIT működésében. A kapcsolatfelvétel már megkezdődött velük, azonban azt 

gondolom, hogy itt az idő még nagyobb hangsúlyt helyezni az aktív 

együttműködésre. Ha létrejön egy ilyen fórum, akkor közel ezer – 

legkülönbözőbb szakmai hátterű - egyetemista magyar fiatalt érhetünk el, és 

vonhatunk be tevékenységeinkbe. Felmerülhet jogosan a kérdés, hogy miért kell 
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külön hangsúlyt fektetni  külföldi kapcsolatépítéssel foglalkozó a szervezetekre. 

Mint, ahogy az AEGEE, úgy a többi szervezet is tagja nagyobb európai szintű 

ernyőszervezeteknek. Azáltal, hogy a NIT szorosabb kapcsolatot alakít ki ezekkel 

a szervezetekkel hatékonyabban lehet képes a magyar fiatalok érdekeit eljuttatni 

a nemzetközi szinten tevékenykedő döntéshozókhoz. Ezen túl a sajátos profiluk 

miatt ezen szervezetek nagy része nem, vagy csak nehezen tud pályázni 

Magyarországon, fontosnak tartom, hogy ez változzon. A fórum teret biztosíthat 

a nemzetközi kapcsolatépítéssel foglalkozó szervezetek egymás közti szorosabb 

együttműködésre, ezáltal teret engedve  erőforrásaik összevonásának, 

átcsoportosításának, felszabadításának, így a hatékonyabb működésüknek. 

 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács egyik legfontosabb feladata a következő két évben az 

Európai Ifjúsági Fórumhoz való csatlakozási folyamat továbbvitele és végül a 

teljesjogú tagság elérése. Ez Európai Ifjúsági Fórumon túl itt az ideje egy 

nyitásnak más nemzetközi szintű szervezetek felé, akár Európán kívül is. A 

meglévő jó viszonyt tovább kell ápolni a többi nyugat-, közép-európai nemzeti 

ifjúsági tanáccsal, valamint célszerű lenne a mediterrán régió országaiban 

működő  nemzeti ifjúsági tanácsokkal szorosabbra húzni az együttműködéseket, 

erre már több felvetés is érkezett. 

 

Elindult az ENSZ Ifjúsági Delegált Programja, amelyben a NIT egyelőre csak külső 

megfigyelőként vesz részt. A következő két évben ebből a megfigyelő státuszból 

a program motorjává kell alakulnunk, annak érdekében, hogy egy befogadó, 

mindenki számára nyitott, és elérhető program lehessen. 

 

Bízom benne, hogy a fent ismertetett célkitűzéseim, szakmai tapasztalatom és 

elképzeléseim megnyerte az Olvasót és megtisztel bizalmával, valamint, hogy a 

következő két évben bebizonyíthatom rátermettségemet a Nemzeti Ifjúsági 

Tanács Elnökségi tagjaként. 
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