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I. Küldöttség
előtti időszak

• 2019. március 29. ENSZ Ifjúsági Küldött Program utódválasztása - Döntő

I. Küldöttség előtti időszak

• Ki lesz Magyarország 4. ENSZ ifjúsági küldötte?
• Szuda Ágnes – „mentorprogram”: betanulási időszak
• Szakmai gyakorlatok: EMMI, KKM.

I. Küldöttség előtti időszak
• 2019. június 2-3. Fiatalok és a Víz - „The Young Wave”
– Magyarország Berlini Nagykövetsége
• Az Európai Fenntarthatósági Hét
• Német ifjúsági küldöttekkel együttműködve
• Vízzel, vízüggyel kapcsolatos magyar és német
fiatalok kezdeményezései
• Kvízjáték, World Café beszélgetések: tiszta víz és
alapvető köztisztasággal kapcsolatos SDG-k

I. Küldöttség előtti időszak

• 2019. augusztus 12. – Fiatalok világnapja – Mit jelent az oktatás
számunkra?

I. Küldöttség előtti időszak
• 2019. augusztus 30. – szeptember 1.
UN Advocacy Meeting 2019; Berlin
• Felkészülés az ENSZ-közgyűlésre

I. Küldöttség előtti időszak
• 2019.szeptember 26. ünnepélyes átadó

II. Küldöttség
időszaka

II. Küldöttség időszaka
• 2019. október 1-11. között, a magyar
delegáció részeként részt vettem az
ENSZ 74. Közgyűlésén, a III. Bizottság
ülésszakán
• Felszólalás:
- az egészség alapvető fontossága
fiatalkorban is
- a prevenció jelentősége minden téren
- Immunizáció és oltások
népszerűsítése

- a minőségi oktatás
- az egészséges élet feltétele az
egészséges környezet megteremtése
és megőrzése, globális szintű
környezetvédelem fontossága

II. Küldöttség időszaka
• 2019. október 1-11. között, a magyar delegáció
részeként részt vettem az ENSZ 74. Közgyűlésén, a
III. Bizottság ülésszakán

• Saját kísérőrendezvény:
- „Prevenció a gyógyítás előtt: A fiatalok szerepe az
egészséges társadalom kialakításában”
- Fiatalok mentális egészsége és immunizációja

- Bogyay Katalin nagykövetasszony
- Dr. Nata Menabde, a WHO New York-i irodájának
vezetője
- Dr. Willibald Zeck, az UNICEF anyai, újszülött- és
serdülőkori egészséggel foglalkozó részleg vezetője

- ENSZ DESA képviselője
- Ír és román ifjúsági küldöttek

II. Küldöttség időszaka
•

2019. október 1-11. között, a magyar delegáció részeként részt vettem az ENSZ
74. Közgyűlésén, a III. Bizottság ülésszakán

•

Egyéb kísérőrendezvények: magyar álláspont képviselete

- Román ifjúsági küldött: ifjúsági küldött programok bemutatása
- Svájci, illetve svéd ifjúsági küldött: nemek közötti egyenlőség az oktatásban
- Mexikó által rendezett kísérőrendezvény: „Fiatalok a Fenntartható békéért”
- Szerb ifjúsági küldöttek „Európai Ifjúsági Főváros 2019: Újvidék
- Ír és bolgár ifjúsági küldöttek: „Tisztességes munka”
- EU Delegáció meghívása: EU Ifjúsági Küldött Program elindításának terve
- UNICEF „Gyermekek Jogai: A család szétválasztásának megelőzése és a szülői
gondozás nélkül maradt gyermekek jogainak védelme” című rendezvénye
- Ukrán ifjúsági küldöttek: fiatalok fenntarthatóságért
- Osztrák, belga és német ifjúsági küldöttek: fiatalok környezettudatossága

II. Küldöttség időszaka
• 2019. október 1-11. között, a magyar delegáció
részeként részt vettem az ENSZ 74. Közgyűlésén,
a III. Bizottság ülésszakán
• Találkozás Bogyay Katalin nagykövetasszonnyal:
- Magyarországon működő ENSZ Ifjúsági Küldött
Program aktualitásai
- ENSZ-közgyűlésen való részvétel lehetőségei
• Kétévente benyújtott, Ifjúság témájú
határozatról szóló, a határozatot kezdeményező
Portugália által szervezett tájékoztató
munkareggeli - az ENSZ DESA ifjúsági
részlegének szakértői jelenlétében szövegező
tárgyalásokon való részvétel
• Közgyűlés plenáris ülésén, ahol elfogadásra
került az Egyetemes Egészségügyi Ellátással
foglalkozó politikai nyilatkozat.

II. Küldöttség időszaka

• 2019. október 1-11. között, a magyar delegáció részeként részt vettem az
ENSZ 74. Közgyűlésén, a III. Bizottság ülésszakán
• Találkozás Antonio Guterres-szel, ENSZ elnökével

II. Küldöttség időszaka

• 2019. november 7. TEDx Dunapart

• A prevenció fontossága az élet különböző
területein
• 700 fős nézőközönség
• Az esemény célja a fiatalok számára kardinális
kérdést, a 21. századi családalapítás, család
fontosságát és kihívásait célozta meg.

II. Küldöttség időszaka
• 2019. november Pécsi Tudományegyetem nyílt nap:
• Játékos foglalkozás a középiskolás diákoknak az ENSZ
fenntartható fejlődési céljairól.

• 60 résztvevő

II. Küldöttség időszaka
• A Vértes Agorája - Tatabányán rendezett Quo Vadis, Iuvenis? –
azaz Merre tartotok, fiatalok? - Nemzetközi Ifjúsági Konferencia
• Nyitó ceremónia, nyitóbeszéd
• 150 fiatal

II. Küldöttség időszaka
• November 27-28. között Grúzia
fővárosában, Tbilisziben rendezett
„Ifjúsági munka potenciáljának
erősítése Kelet-Európában, illetve
Eszmecsere az ifjúsági munka
fejlesztésének támogatásáról”

• A rendezvényen 23 országból érkeztek
résztvevők
• Első nap a fejlesztésre váró területek
feltérképezése volt a cél, addig a
második nap a megoldási, kivitelezési és
együttműködési lehetőségek keresése
volt a fókuszpont

II. Küldöttség időszaka

• 2019. december 6-10. Madrid, COP 25 konferencia
(ENSZ Klímaváltozás Konferenciája)
• Számos kísérőrendezvényt látogattam meg, ezek
közül is olyanokat, ahol a fókuszpont a fiatalok
szerepe a környezetvédelemben volt.

II. Küldöttség időszaka
• 2020. január 25. Bonyhádi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium
• Középiskolás diákokkal a
fenntartható fejlődési célokról
• 25 végzős gimis

II. Küldöttség időszaka
• COVID-19 berobbanása

• Újratervezés, adaptáció

II. Küldöttség időszaka
• 2020. május 7. Szekszárdi Dienes Valéria
Általános Iskolába látogattam virtuálisan.

• 8.-os osztályban szó esett az ENSZ-ről, a
környezetvédelemről és a
pályaválasztásról.
• A beszélgetés legfontosabb részét azonban
az új helyzettel való megküzdés képezte.
• Online sport, új hobbik, családdal való
társasozás, főzés, online kommunikáció,
stb.
• 20 diák

II. Küldöttség időszaka
• 2020. május 19. Garay János
Gimnáziumba látogattam az online
platformok segítségével.
• A fenntartható fejlődési célokról szólt a
diskurzus, de az online órákon azonban a
legizgalmasabb rész talán a digitális
oktatás előnyeinek és hátrányainak a
mérlegelése volt.
• A legtöbb diák negatívumként a fizikai
kapcsolat hiányát, pozitívumként pedig a
kényelmet és a reggeli több alvási
lehetőséget hozták fel példaként
• 30 diák

II. Küldöttség
időszaka

• 2020. május 23-án

• Online V4 konferencia
• Facebook live közvetítés
• Közel 100 résztvevő

• Az ENSZ 75. évfordulója
apropójaként az ENSZről általában, az új
járványügyi helyzettel
való megküzdésről
kérdezősködhettek a
fiatalok.

• Szervező ifjúsági küldöttek:
- Agnieszka Wójcik, lengyel ifi küldött
- Bara Kvasnickova, cseh ifi küldött
- Petra Pauerová, szlovák ifi küldött
- Jason Sparks, magyar ifi küldött

II. Küldöttség időszaka
• 2020. február 13. és július 24. között
vezényeltem le az ENSZ Ifjúsági Küldött
Program három fordulós kiválasztási
folyamatát
• 1. forduló: kérdések és videó – 26 fő
• 2. forduló: online szóbeli meghallgatá
– 12 fő
• 3. forduló – döntő
– 6 fő: új interaktív feladatokkal
• Végül a majdnem féléves kemény
munka eredményeként sikerült
kiválasztani Magyarország következő
ENSZ Ifjúsági Küldöttét, Kelemen
Balázst, aki 2021. január 1-jétől vette
át a mandátumot tőlem.

II. Küldöttség időszaka
• 2020. július 14.: Youth Leadership and
Activist Education.
• Online konferencián panelista, ahol az
alábbi témák kerültek mélyebb
feldolgozásra: (1) Youth Leadership, (2)
Activist Education és (3) Motivating young
people.
• Kiemeltem, ENSZ Ifjúsági Küldött Program
működését, a koronavírus elleni
küzdelemben a megfelelő prevenciós
előírások betartását, illetve az online térhez
való gyors adaptáció elengedhetetlenségét
napjainkban.
• Közel 60 résztvevő

II. Küldöttség időszaka
• 2020. augusztus 5-én a Reményt a
Gyermekeknek Közhasznú Egyesület
szervezésében részt vettem a
#GoodGovernanceInsport Interaktív
Kerekasztal Beszélgetésen Kelemen
Balázzsal.
• A rendezvény célja az volt, hogy a
#GoodGovernanceInSport projekt
kutatásának irányelvei és eredményei
alapján közösen javaslatokat kellett
megneveznünk, illetve a világjárvány okozta
kihívásokra jógyakorlatokat fogalmaztunk
meg a fenntarthatóbb növekedés és az
innováció növelése érdekében a sportolás,
testnevelés területein.

II. Küldöttség időszaka
• 2020. augusztus 6-án a
Nemzeti Ifjúsági Tanács által
szervezett Szabadegyetem
2020. elnevezésű
rendezvényén Balázs és én
is felszólalhattunk a
megnyitón Rácz Zsófia,
korábbi ENSZ ifjúsági
küldött, jelenlegi Fiatalokért
felelős helyettes államtitkár
után.
• A tábor alatt számos fiatal
oszthatta meg a véleményét
a különböző szekciókban a
jelenlegi koronavírus miatt
kialakult helyzetről, a
digitalizációról, a
fenntarthatóságról, a X és Y
generáció előnyeiről és még
számos dologról.

II. Küldöttség időszaka

• 2020. augusztus 12-én a világ többi
ifjúsági küldöttével együtt a Fiatalok
Világnapja alkalmából egy közös videó
szerkesztésébe kezdtünk, ahol minden
küldött megoszthatta gondolatait a
világ fiataljainak szánva.

II. Küldöttség időszaka
• 2020. augusztus 18-án az Iberican
Táncegyesület Szálkán tartotta a nyári
táborát, ahova én is meghívást kaptam.
• A fenntartható fejlődési célokról, illetve
a koronavírus okozta kihívásokról
beszélgethettünk a fiatalokkal általam
koordinálva az eseményt.
• 55 fiatal résztvevő

II. Küldöttség időszaka

• 2020. augusztus 31-én tartották
az ENSZ Ifjúsági Küldöttek
felkészítőjét az 75. ENSZ
Közgyűlésre.

• Az online felkészítőn
Magyarország fiataljait
képviseltem Kelemen Balázzsal
együtt.

• 2020. szeptember 9-én a UN75 Youth Plenary-n Magyarországot
képviseltem. Az online találkozón az ifjúság kérdéseivel
foglalkoztunk, illetve a COVID-19 által okozott kihívásokra kívántunk
megoldási lehetőségeket találni.

II. Küldöttség időszaka

• 2020. szeptember 12-én egy videókonferencián vettem részt, ahol a
következő volt a megbeszélés tárgya: „Introduction of UN Youth
Delegate Network idea”. Az ex-ifjúsági küldöttek célja az volt, hogy
egy olyan hálózatot hozzunk létre, ahol a korábbi küldöttek
folyamatos kapcsolatban vannak egymással, segítik egymás
munkáját és egyfajta „alumni programban” tudnak tevékenykedni.
• 2020. szeptember 29-én a UN DESA Global Online Policy Dialogue
Series szervezésében a következő eseményen vettem részt:
“Navigating Uncertainties: An intergenerational dialogue on COVID19 and youth employment”. Az esemény célja az volt, hogy a Covid
pandémia okozta új kihívásokkal a fiatalok hogyan tudnának minél
hatékonyabban megküzdeni és a munkakeresést mi tudja
megkönnyíteni a napokban.
• 2020. október 2-án a SALTO EECA rendezése által a V4-EaP Youth
Virtual Event: Exploring the present and navigating the future
eseményen vettem részt, ahol a hangsúly a V4 kollaboráción volt,
illetve hogy a fiatalok hogyan tudják a leginkább tehetségeiket
kibontakoztatni.

II. Küldöttség időszaka
• 2020. október 5. – november 20. a 75. ENSZ
Közgyűlés Harmadik Bizottságának ülésszaka. A
megszokottól eltérően zajlottak az ENSZ Közgyűlés
Harmadik Bizottságának ülései. Sajnos a
tagállamok képviselői, illetve az ifjúsági küldöttek
sem utazhattak ki személyesen New York-ba, az
ENSZ Székházba. Szerencsére azonban mind a
tagállamoknak, mind az ifjúsági küldötteknek
biztosítottak lehetőséget, hogy felszólalhassanak.
• Azért is különleges Magyarország szempontjából,
hiszen Bogyay Katalin Nagykövetasszony kapta a
megtiszteltetést, hogy a 75. ENSZ Közgyűlés
Harmadik Bizottságának elnöki posztját
betölthesse.
• A magyar fiatalokat képviselhettem egy
videóüzenet formájában 2020. október 5-én. Egy
éve a prevenció fontosságáról, a vakcinákról,
illetve a mentális és fizikai egészség ápolásáról
szólalhattam fel a magyar fiatalok
vonatkozásában. Mostani beszédemben
hangsúlyoztam, hogy a preventív cselekedetek,
felelős magatartás, az idősek segítése és a
társadalmi szerepvállalás a vírus legyőzésében
elengedhetetlen.

II. Küldöttség időszaka
• 2020. október 6. : virtual UNGA75 side-event on „Young
Women at the forefront of peace and security in Africa”.
Az eseményfő mondanivalója az volt, hogy a nők szerepe
elengedhetetlen a közéletben és a különböző konfliktusok
kezelésében.
• 2020. október 12-13.: “Climate Change: How the Planet’s
Health Affects Ours.” Fő zárógondolat: a
mindennapokban mely eseményekkel járulhatunk hozzá a
klímavédelemhez.
• 2020. október 20.: UN Development Programme (UNDP)
kezdeményézésére az ifjúsági küldöttekkel egy közös
online meeting keretében képviselhettem a magyar
fiatalokat. Az eseményen a fenntarthatóság, mint
prioritás a 21. században volt a fő gondolatvonal.
Jógyakorlatok alkalmazását szorgalmaztuk, hogy a fiatalok
minél többet halljanak a fenntarthatóságról.
• 2020. november 5.: International Labour Organization
(ILO) által szervezett „Meeting with Youth
Delegates”esemény: A fiatalokat érintő munkavállalási
problémákról esett szó, illetve a pandémia miatt
megváltozott munkakörülményekre kerestünk
megoldásokat.
• 2020. november 12.: UNDESA „Discussion with Youth
Delegates” eseményen a magyar fiatalokat képviseltem és
szó esett a Harmadik Bizottság kimeneteléről, egyes
küldöttek beszámoltak az innovatív kezdeményezésekről.
• 2020. november 19.: a Youth Delegates of the United
Arab Emirates rendezése által a "Climate Change and
Sustainability: Shifting universities towards a sustainable
future" vehettem részt, ahol a fő hangsúly a fiatalok
környezettudatos edukációja volt.

II. Küldöttség időszaka
• 2020. október 21-én rendezték az
informális, kötetlen beszélgetési
lehetőséget a Youth Envoy-jal, a 75. ENSZ
Közgyűlés Harmadik Bizottságának
elnökével: Bogyay Katalin Annamária
Nagykövetasszonnyal és a többi ifjúsági
küldöttel.
• Az online rendezvény célja az volt, hogy
hogyan tudunk megküzdeni az
infokommunikációs eszközök segítségével
a pandémia miatt kialakult helyzettel és
hogyan tudunk érdekképviseletet
biztosítani ugyanolyan minőségben, mint
a személyes jelenlétet megkövetelő
rendezvények idején.

II. Küldöttség időszaka
• 2020. november 17-én a világ
különböző területéről származó
fiataljaival együtt a következő
online eseményen vehettem részt:
UN Secretary General’s Youth
Advisory Group on Climate
Change: Global Youth Consultation
on Climate Action.
• Minden fiatal kihangsúlyozta, hogy
a kezünkben a jövő! Mindent meg
kell tenni azért, hogy az ökológiai
lábnyomukat csökkenthessük.

II. Küldöttség időszaka
• 2020. december 12. S!NERGY Konferencia zsűritagként hívtak.
• De mi is az a S!NERGY? A S!NERGY egy dinamikus,
nyilvános beszédverseny a fiatalok számára, hogy
megosszák projektjeiket és innovatív ötleteiket. A
Nemzetközi Ifjúság és Diákok a Békéért Egyesület
(IAYSP) éves eseménye, amelynek neve három
szóból származik: diákok × ötletek × energia.

• A S!NERGY által támogatott projektek összhangban
vannak az ENSZ 2015-ben létrehozott fenntartható
fejlődési céljaival (SDG-k). A verseny célja ezeknek a
projekteknek a támogatása, valamint több fiatal
összekapcsolása nemzetközi szinten. Minden fiatal
képes hozzájárulni a környezetünk jobbá tételéhez,
illetve az SDG-k követésére.

• 2020. december 15. "Integrated Water and Energy
Systems Supporting a Sustainable Recovery from
COVID-19” online esemény. Fenntartható
megoldási lehetőségek találása volt a fő cél egy
válságos időszak után.

II. Küldöttség időszaka

• 2020. december 16. "Advancing equitable
livelihoods in food systems: A UN DESA Global
Policy Dialogue". A legfontosabb mondanivaló az
ételkészletek tudatos beosztása volt,
elmaradottabb régiók táplálék és tisztavíz
hiányának rendezési lehetőségei.

• 2020. december 17. Youth and Students for Peace Magyarország megkezdte
Peace Designer szemináriumsorozatát, ahova meghívtak vendégelődóként.

II. Küldöttség időszaka

• Az interaktív foglalkozása során az SDG-k mindennapokba történő
implementációjáról kérdezgettem a fiatalokat.
• Körülbelül 50 lelkes önkéntes résztvevő volt két intézményből.

II. Küldöttség időszaka

• 2020. november-decemberben a pécsi
PTE ÁOK Hallgatói Önkormányzatával és
az English-German Student Council-lal
együttműködve kezdtem szegényebb
sorsú családoknak adománygyűjtésbe.

• Az ünnepek előtt a lehető legjobb
helyre kerültek azok a ruhák,
élelmiszerek, tisztálkodási szerek, illetve
játékok, amiért nagyon hálásak voltak
Baranyahídvég lakosai. Az Ormánság
egy szegényebb része Magyarországnak,
így minden apró gesztus hatalmas
segítség volt az itt élő családoknak.

III. Küldöttség
utáni időszak

III. Küldöttség utáni időszak

• 2021. március 26-án a Corvinus
egyetemre hívtak, ahol felkértek,
hogy tartsak interaktív előadást a
fenntartható fejlődési célokról
Erasmusos hallgatók számára.
• 20 diák részvétele

III. Küldöttség utáni időszak

• 2021. április 3-án a Youth Hero Award
Ceremony-n átvehettem a másféléves
ENSZ Ifjúsági küldöttségi munkásságáért
a Youth Hero Award-ot, melyet egy
felszólalással egybekötve köszöntem
meg.

III. Küldöttség utáni időszak
• 2021. április 17-én rendezték a YSP World Assembly-t,
ahova beválasztottak az 5 fős bíráló bizottságba. Világ
különböző pontjairól érkező pályázatokat/előadásokat
kellett bírálni, végül egy győztest kihozni.

IV. Mi történt még a
küldöttségem alatt?

• Cseregyakorlatok
- Thaiföld: sebészet

- Spanyolország: belgyógyászat
- USA: gyermekgyógyászat, radiológia

IV. Mi történt még a küldöttségem alatt?
• Szigorlati év az orvosi egyetemen, majd
államvizsga, orvosi diploma megszerzése
• Első munkahelyem: PTE ÁOK Anatómiai Intézet

IV. Mi történt még a
küldöttségem alatt?
• COVID-19 elleni küzdelem:
- Országos Mentőszolgálat: gyorsteszt
és PCR mintevétel
- Koronavírus Ellátó Központ –
Intenzív Osztály: szakápolói
munkakör
- Koronavírus Ellátó Központ Infektológia: rezidens orvos
- Oltópontok: oltóorvos

V. Összefoglaló
• Meghosszabbított mandátum
• Részvétel 2 ENSZ-közgyűlésen
• Személyes- és online
foglalkozások tartása
• Új vonal: prevenció, fizikai és
mentális egészség, immunizáció
fiatalkorban
• Első adománygyűjtés
• 1270 fiatallal való program
• Örök élmény és emlék

