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Ikt. szám: 15/2016 

Dátum: 2016.04.22. 

 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Ifjúsági Konferencia  

Állandó Bizottságának 2016. április 22-én tartott üléséről 

 

Helye: Kárpátalja, Antalóc 

Időpont: 21.00 órakor 

Jelen van: Szórád Gábor, Gulyás Tibor, Czibula Ádám (Felvidéki régió helyettese), Talpas 

Botond, Somogyi Attila, Sóti Attila, Dr. Kaszás Mihály, Dr. Varga-Bajusz Veronika, Rigó 

István 

Vendég: Janzsó Ádám – NIT elnök 

Jegyzőkönyvvezető: Krekuska Róbert 

Napirend: 

1. Beszámoló a MIK jogi személyisége kérdésköréről 

2. Beszámoló folyamatban lévő pályázatokról 

3. A MIK és az Új Nemzedék Központ közötti együttműködés ismertetése 

4. A MIK és a Hallgatók a Művészetért Egyesület közötti együttműködés ismertetése,  

a Pannon UniFeszt – Fesztivál bemutatása 

5. Nyári Fesztivál lehetőségek 

6. Visszajelzés a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasok munkájáról 

7. Döntés a soron következő képzésről 

8. Egyebek 

 

Az ÁB egyhangúlag elfogadta a javasolt napirendet.  

 

http://magyarifjusagikonferencia.eu/
http://www.facebook.com/magyarifjusagikonferencia
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AD1. Beszámoló a MIK jogi személyisége kérdésköréről 

 

Szórád Gábor ismertette a jogi folyamat jelenlegi állását. Két javaslatot tett a további 

átalakulásra vonatkozóan: 

a. az első verzió szerint nyár elején lenne egy külön konferencia, amit 

leghamarabb június elején tudnánk megtartani, 

b. a második javaslat, hogy a következő konferencia ülésen tartjuk meg az 

átalakulást. 

Szórád Gábor javaslata, hogy minél hamarabb kezdjünk hozzá a munkához, és az első verziót 

valósítsuk meg. Fontos hogy az aláíró legyen jelen, azaz a törvényes képviselő. Csak az 

kérjen belépést, aki biztosan jelen tud lenni az ülésen.  

Szórád Gábor elmondta, nagy köszönettel tartozik a szervezet Dr. Bene Tamás ügyvéd úrnak, 

a belefektetett munkáért.  

Somogyi Attila egyértelműsítette az ÁB számára, hogy a jelenlegi informális MIK-ből nem 

szükséges senkinek sem kilépni. 

 

5/2016 számú határozat 

Az ÁB egyhangú döntse alapján június 10. (péntek) a 

következő (átalakuló) konferencia időpontja. A következő 

hetekben a titkárság kiküldi a szükséges dokumentációt a 

régióvezetők felé. 
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AD2. Beszámoló folyamatban lévő pályázatokról 

Szórád Gábor ismertette, hogy a NEA támogatásának köszönhetően ez év őszén újra 

programot szervezhetünk a vállalkozás iránt érdeklődők számára. Terveink között szerepel, 

hogy az Erasmus +, és más forrásokra is pályázzunk. 

 

AD3. A MIK és az Új Nemzedék Központ közötti együttműködés ismertetése 

Szórád Gábor ismertette, hogy várhatóan a következő 5 évben az Új Nemzedék Központnak 

köszönhetően biztosított lesz a munkafeltételek biztosítása. Erről a holnapi nap folyamán 

Pontyos Tamás részletes előadást fog tartani. 

 

AD4. A MIK és a Hallgatók a Művészetért Egyesület közötti együttműködés ismertetése, a 

Pannon UniFeszt – Fesztivál bemutatása 

Szórád Gábor ismertette, hogy a veszprémi Hallgatók a Művészetért Egyesület megkeresése 

által adott a lehetőség egy közös fesztivál megszervezésére. A MIK magára vállalná, hogy a 

határon túlról érkező fiatalok között népszerűsíti a fesztivált. Anyagi lehetőséget biztosít 

számukra a fesztivál részvételre. Kérte, hogy az ÁB most is támogassa a kezdeményezést, és 

javasolta, hogy a holnapi konferencia ülésen erről is szülessen döntés. 

 

AD5. Nyári Fesztivál lehetőségek 

A program koordinálását az idei évben is a titkárság vezeti. 

 

AD6. Visszajelzés a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasok munkájáról 

Talpas Botond javaslata alapján, Szórád Gábor elmondta, hogy azok az ifjúsági civil 

szervezetek, akiknek kapcsolata van az ösztöndíjasokkal, adjanak egy kézzel fogható 

visszajelzést a programról. Saját tapasztalatiakról. Akár célorientált kérdőívek, vagy 

beszámolók összesítésével. Célunk, hogy ezeket a visszajelzéseket csokorba szedve a 

döntéshozók elé vigyük. Segítsük ezáltal a programot, erősítsük a MIK helyzetét.  

 

 

 

http://magyarifjusagikonferencia.eu/
http://www.facebook.com/magyarifjusagikonferencia


 

 

Magyar Ifjúsági Konferencia  

Postacím: Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet, HU-1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

Telefon:  06-1/237-6700 

magyarifjusagikonferencia.eu | facebook.com/magyarifjusagikonferencia 

 

AD7. Döntés a soron következő képzésről 

Sóti Attila: A tavaszi képzést a konferencia időpontja miatt át kellett ütemezni, ezért az 

áprilisi képzés időpontja a régió javaslatára május 27-29 legyen. 

 

 

6/2016 számú határozat 

Az ÁB egyhangú döntse alapján a következő képzés 

időpontja május 27-29., helyszíne: Vajdaság. A következő 

hetekben a titkárság kiküldi a szükséges dokumentációt a 

régióvezetők felé. 

 

 

AD8. Egyebek 

Az őszi képzés tervezett időpontja szeptember vége és október eleje közötti időszak. 

A konferencia tervezett időpontja november közepe-vége közötti időszak. 

 

Az ülés 22:30-kor ért véget. 

 

Jegyzőkönyvezető: 

Krekuska Róbert sk. 

http://magyarifjusagikonferencia.eu/
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