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Magyar Ifjúsági Konferencia 

Ikt. szám: 1/2016 

Dátum: 2016. január 27. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Ifjúsági Konferencia  

Állandó Bizottságának 2016. január 27-én tartott üléséről 

 

Helye: Budapest, Abonyi utca 21. 

Időpont: 16:00 óra 

Jelen van: Szórád Gábor elnök, Dr. Varga-Bajusz Veronika, Gulyás Tibor, Rigó István, Sóti 

Attila, Kassas Mihály Skype kapcsolaton keresztül vett részt az ülésen. 

Meghívott vendégek: Janzsó Ádám, Szontágh Szabolcs, Téglásy Kristóf. 

Jegyzőkönyvvezető: Krekuska Róbert 

Napirendi pontok: 

1. MIK tagszervezeti kérelmek elbírálása 

2. Média tanács beszámoló 

3. Beszámoló a MIK jogi személyisége kérdésköréről 

4. Egyebek 
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1. MIK tagszervezeti kérelmek elbírálása 

1/2016 számú határozat 

Az ÁB tagok rögzítik, hogy a MIK jogi személlyé alakulásának befejezéséig a régiók új 

tagfelvételi kérelmeket nem fogadnak be. 

 

2. Média tanács beszámoló 

A nyári szabadegyetemekkel és fesztiválokkal kapcsolatos média munkacsoport koordinálását 

és vezetését annak megalakulásáig Téglásy Kristóf vállalta és irányítja. Január 14-én kiküldött 

körlevelére a mai napig két régióból (Horvátország és Magyarország) érkezett érdemi 

visszajelzés. Felvidékről is jelezték, hogy csak a választások után tudnak részt venni. Viszont 

a többi régióból még érdemi választ nem kaptunk. Az ÁB kéri a többi régió vezetőjét is, hogy 

aktívan szólítsa fel a részt venni szándékozó események szervezőit, hogy vegyenek részt 

ebben a közös projektben. 

 

3. Beszámoló a MIK jogi személyisége kérdésköréről 

Az eddigi határozatoknak megfelelően az elnök az ifjúsági szaktárcával karöltve, a MIK 

számára megfelelő jogi forma, a szövetség melegalakításán dolgozott. Mivel nem volt eddigi 

jogi tapasztalatunk, így szakemberhez, egy tapasztalt, civil szervezetekkel foglalkozó 

ügyvédhez fordultunk segítségért. Felhívta ügyvéd úr a figyelmünket arra, hogy a szövetségek 

bejegyzése hosszadalmas, a bejegyzési feltételeknek való megfelelősség vizsgálata és 

válaszadási ideje legalább 6 hónap. Amennyiben hiánypótlást kell beadni (és biztos be kell 

adni mert nincs olyan tapasztalat, hogy ne kértek volna), újra össze kell hívni a leendő 

szövetség összes alapító tagját, amely ha nem abban a formában és összetételben jön össze, 

mint legelső alkalommal, akkor semmisnek tekinthető a beadvány és újra kezdődik az egész 

adminisztratív folyamat az elejéről. A MIK esetében úgy érezzük ez nehezen, vagy egyáltalán 

nem megvalósítható, főleg abban az esetben, ha ezt többször végre kell hajtani.  

Folytatva a konzultációs folyamatokat azt a javaslatot kaptuk, hogy az egyesületi forma jobb 

megoldás, annak is az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárása lenne a megfelelő forma. 

Ennek a formának az eljárása során 15 napon belül kötelező a Bíróságnak is választ adni, így 
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lényegesebben gyorsabban haladna a bejegyzési folyamat, és elméletileg már max. 45 napon 

belül eredmény születhet. A jelenlegi formanyomtatványok nem teszik lehetővé határon túli 

szervezetek alapítóként való feltüntetését ezért véleményt kértünk a bíróságtól, hogyan lehet 

ezt megoldani. Minimum 10 személy szükséges az alapításhoz úgy, hogy több mint a fele 

magánszemély kell, hogy legyen (erre azért van szükség igy mert különben Felügyelő 

Bizottságot kellene létrehozni arra viszont nem ad lehetőséget a formanyomtatvány). A 

szervezet bejegyzése után az elnökség dönt a további tagok (tagszervezetek) felvételről így 

ezáltal a folyamat felgyorsítható.  

Janzsó Ádám, NIT elnök: Felvázolta a NIT által bejárt kálváriát a bejegyzése során, ezzel is 

segítve, hogy a MIK-nek ne kelljen végigjárnia ugyanezt az utat. Ő is azt javasolta az 

egyszerűsített utat járjuk ki és a bejegyzés után módosítsunk alapszabályt, hogy az a szervezet 

valós működését reflektálja.  

A MIK ÁB részletesen megvitatott pro és contra minden lehetőségét a bejegyzésnek és a 

következő folyamatot látja megvalósithatónak: 

1.  A MIK beadja a kérvényt az egyszerűsitett egyesület bejegyezésére,  

2.  Bejegyzésre kerül a szervezetet ily módon, 

3.  7 napon belül tagfelvételt tart a MIK egyesület (előre bekérjük a szervezetektől a 

kitöltendő iveket), amelyben a jogi személyeket felvesszük a tagok közé, illetve a 

magánszemélyek kilépnek (akik megalapitották a szervezetet),  

4.  Közgyűlést tartunk ahol az előre megbeszéltek szerint az elnökség lemond és teljes 

tisztújitást tartunk. 

5.  A jelenlegi tagszervezeti kör jogi státuszát megvizsgáljuk, hogy mindenki egyforma 

joggal vehessen rész. 

Az ÁB a fentieket tudomásul véve a következő határozatot hozta. 

2/2016 számú határozat 

Az ÁB egyhangúlag támogatja a MIK egyesületként való bejegyzését, az egyszerűsített 

nyilvántartási eljárásban, és a jegyzőkönyvben felvázolt alapítási folyamatot. Az egyszerűség, 

a hatékonyság és a garanciák érdekében azt kérjük, hogy a megalakításhoz szükséges 10 

magánszemélyt vagy szervezetet a régiók delegálják. Az ügyintézés felgyorsítása miatt, az 

ÁB jelen lévő tagjai vállalták, hogy mint régió elnökök, a saját régiójuk érdekeinek megfelelő 
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képviselete, és a régiójuk tagságáért történő felelősséget vállalás érdekében alapító tagjai 

lesznek az így létrehozásra kerülő egyesületnek. Mindemellett a távol lévő régióelnököknek 

ugyanezen vállalást javasolják megtenni azzal, hogy ha valamely a régióelnök mégsem 

vállalná a feladatot, akkor kérik, hogy a régió egy, a régió által támogatott személyt javasoljon 

alapító tagnak. Így minden régió a régióelnök személyében egy személyt delegálhat. Az ÁB 

tagok hozzájárultak, hogy az erdélyi régió összesen 3 személlyel képviseltesse magát az 

alakuláskor.. Ha a régióelnök nem vállalná a feladatot akkor kérjük, hogy a régió álltal 

támogatott személyt javasoljon. 

Minden régió elnök konzultáljon régiója tagszervezeteivel. Hozzanak döntést a delegáltak 

személyéről és ezt tudassák az ÁB elnökkel. Határidő: 2016. február 10. 

Mielőtt bejegyzésre kerülne a MIK, fontos lenne a tagszervezetek listáját átfésülni. Úgy tűnik 

sok olyan szervezet van amely már megszűnt vagy nem aktív. A titkárság ki fog küldeni egy 

listát minden régió elnöknek a saját régiója tagszervezeteiről.  

3/2016 számú határozat 

A MIK Titkárság a jelen határozat meghozatalától számított 5 munkanapon belül megküldi a 

régióelnököknek a jelenleg rendelkezésre álló taglistát, amelyet a régióelnökök 

megvizsgálnak, és jelen állapotnak megfelelően aktualizálnak.  

Határidő: 2016. február 10. 

4. Egyéb 

4/2016 számú határozat 

A MIK 2016. évi tavaszi konferenciájának javasolt dátuma: április 29. – május 1. Az ÁB 

tagjai vállalják, hogy a tagszervezetekkel konzultálva visszajeleznek, hogy ez a dátum 

megfelelő-e. Határidő: 2016. február10.  

 

Az ÁB ülése 17:40 órakor ért véget. 
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