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Magyar Ifjúsági Konferencia 

Ikt. szám: 30/2016 

Dátum: 2016. szeptember 29. 

 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület 

Állandó Bizottságának 2016. szeptember 28-án tartott üléséről 

 

 

Helyszín: Budapest, Akadémia utca 3., Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Időpont: 13.00 óra 

ÁB tagok közül jelen van: Csémi Szilárd, Rigó István, Sipos Krisztina, Sóti Attila, Szénás 

Szabolcs, Szontágh Szabolcs, Szórád Gábor, Talpas Botond 

Meghívottként jelen van: Molnár Ljubić Mónika, Varga-Bajusz Veronika 

Jegyzőkönyvvezető: Krekuska Róbert 

Az ülés megnyitása és a határozatképesség megállapítása után Szórád Gábor elnök ismertette 

a napirendet, melyet az ÁB tagok egyhangú szavazással elfogadtak. 

 

Napirend: 

1. Beszámoló a június 10-i közgyűlés óta eltelt időszakról 

2. Beszámoló a Pannon UniFest ifjúsági, kulturális fesztivál-versenyről 

3. Képzés tematikájának előkészítése – tervezett időpont: október 21. –  23.  

4. Konferencia tematikájának előkészítése – tervezett időpont: november 25. – 27. 

5. Kezdj okosan 3. – pályázat ismertetése, a program összeállítása 

6. Magyar Ifjúsági Főváros projekt tervezet bemutatása 

7. Szent Imre útvonal projekt megvalósítási lehetőségeinek ismertetése 

http://magyarifjusagikonferencia.eu/
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8. Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS) felülvizsgálata  

9. Határozat az ÁB tagok utazási költségtérítéséről 

10. Egyebek 

 

 

AD1. Beszámoló a június 10-i közgyűlés óta eltelt időszakról 

Minden jelenlévő ÁB tag röviden beszámolt a régiójában megvalósult ifjúsági eseményekről. 

A programok többsége eredményesen és sikeresen realizálódott. Az idei nyár tartalmas volt 

minden szervezet számára. 

Szórád Gábor elnöki beszámolójában ismertette, hogy az új alapszabály elfogadása után több 

mint 2 hónapot vett igénybe, amíg minden szervezet beküldte a szükséges dokumentációt. A 

szervezetek által átadott alapítói dokumentumok fordítását hiteles fordítói iroda végezte. 

Jelenleg a Szegedi Járásbíróságon van az anyag. Amint megérkezik a bíróság döntése, és 

elfogadásra kerül ez a jogi forma, akkor lehet elindítani a további tagosítást. A régi tagok 

automatikusan, az új tagok alapszabály szerinti felvételi eljárás során léphetnek be a 

szervezetbe.   

Szórád Gábor: Nagyon színes nyár áll mögöttünk, sok fesztivál és ifjúsági program került 

megvalósításra minden régióban. Gratulálunk ezekhez. Sajnáljuk, de az idén nyáron 

szokásainktól eltérően sajnos nem tudtunk elmenni helyszínekre. Jövőre mindenképpen 

szeretnénk újra megjelenni és aktívan részt venni ezeknek a táboroknak a munkájában. 

 

AD2. Beszámoló a Pannon UniFest ifjúsági, kulturális fesztivál-versenyről 

Szórád Gábor ismertette, hogy a meghirdetett pályázatra Délvidékről, Felvidékről, és 

Kárpátaljáról érkeztek nevezések.  Összesen 25 fővel képviseltetjük magunkat az október 14-

16. között megrendezésre kerülő fesztiválon. Ez az első ilyen program, amely a projekttárban 

koncepcióba foglalt terveink szerint megvalósulhat. Jövőre szeretnénk, ha minden régióból 

tudnánk fiatalokat fogadni. Célunk, hogy a főszervező egyesülettel hosszú távú 

együttműködést alakítsunk ki. 
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AD3. Képzés tematikájának előkészítése – tervezett időpont: október 21. –  23.  

Szórád Gábor ismertette, hogy a tavaszi képzés főleg a közbeszerzési nehézségek miatt 

maradt el. A bonyolult eljárás miatt későn került meghirdetésre a program. Ezért az őszi 

képzés helyszíne marad Vajdaságban. 

A jelenlévők felülvizsgálták a 2015-ben elfogadott képzési tematikát, amely 2017 végig 

határozta meg a képzések témáját. Megállapodtak abban, hogy 2016. október 15-ig minden 

ÁB tag elkészíti a saját régiójára vonatkozó Google naptárat, melyeket egy közös MIK 

naptárban összesít a titkárság. A képzések dátuma a következőképp alakul: 

7/2016 számú határozat 

Az ÁB egyhangú döntse alapján a MIK tavaszi képzéseit 

márciusban, az őszi képzéseket októberben szervezi meg. 

 

AD4. Konferencia tematikájának előkészítése – tervezett időpont: november 25. – 27. 

Szontágh Szabolcs elmondta, hogy eddig két helyszínt keresett fel, azonban mindkettő foglalt 

ebben az időszakban. Rávilágított arra, hogy élménypedagógusok bevonásával és tréning 

módszerekkel még tartalmasabbá lehetne tenni az esti programokat. Felajánlotta, hogy belső 

szakemberek bevonásával segít ennek megvalósításában. 

Szórád Gábor elmondta, hogy érkezett egy javaslat, miszerint a Felsőőrsön található 

Snétberger Zenei Tehetség Központ megfelelő helyszíne lenne a konferenciának és a tervezett 

időpontban szabad. Az ÁB tagok abban állapodtak meg, hogy a titkárság kérjen árajánlatot a 

Snétberger Zenei Tehetség Központtól. A programra vonatkozó javaslatokat október 5-ig 

mindenki elküldi a MIK titkárság részére. 

 

AD5. Kezdj okosan 3. című– pályázat ismertetése, a program összeállítása 

Szórád Gábor elmondta, hogy a tavaly megrendezett I. Nemzeti Ifjúságpolitikai Kerekasztal 

folytatásaként került beadásra jelen pályázat. Célja, hogy a külhoni fiatal magyar vállalkozók 

évéhez kapcsolódóan a régió fiatal vállalkozóit helyezné a nap központjába. Már 

bebizonyosodott, hogy a saját vállalkozás – legyen az akár mezőgazdasági, akár más termelő 

és/vagy szolgáltató tevékenységet végző vállalkozás, támogatja a Szülőföldön való 
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megmaradást s az egységes gazdasági térségként kezelt Kárpát Régió megerősödését is. A 

program délelőtti és délutáni tematikus műhelymunka, és több jó gyakorlat megosztása, 

valamint 3-5 sikeres határon túli vállalkozó előadása, figyelembe véve a regionális 

sajátosságokat is. 

Az ÁB közös megegyezéssel december 7. és 9. közötti időszakot látta elő a szakmai nap 

megszervezésére, budapesti helyszínnel. A pontos időpont leegyeztetését a titkárság végzi. 

 

AD6. Magyar Ifjúsági Főváros projekt tervezet bemutatása 

Talpas Botond ismertette, hogy az tavaszi ÁB ülés óta dolgozik a projekt kidolgozásában. A 

program ötletét az Európa Ifjúsági Fővárosa hívta életre. Kolozsvár a tavalyi évben rengeteg 

tudást és módszertant sajátított el, ezt az elképzelést dogozza most tovább. Fontos, hogy a 

MIK mellett más szervezetek és intézmények is bekapcsolódjanak a megvalósításba, mint 

például a NIT vagy a Minisztérium. 

  

AD7. Szent Imre útvonal projekt megvalósítási lehetőségeinek ismertetése 

Szórád Gábor elmondta, hogy a Kárpátalján megtartott konferencián esett szó a határon túli 

ifjúsági szálláshelyek felújításának lehetőségéről. A program megvalósítását azonban egy 

teljes csomagban kell kezelni, melyet egy túraútvonal fogna össze. Célja egy olyan ifjúsági 

túraút létrehozása, amely bejárja a Kárpát-medencét. Az útvonal során feltérképezésre 

kerülnek ifjúsági szálláshelyek, turisztikai fontossággal bíró pihenőhelyek, látnivalók.  

Szórád Gábor arra kérte a bizottság tagjait, hogy október 15-ig küldjék el a titkárság számára 

a lehetséges objektumok és helyszínek adatait.  

 

AD8. Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS) felülvizsgálata  

Varga-Bajusz Veronika ismertette, hogy a NIS átalakítása folyamatban van. Fontos mérföldkő 

hogy a horizontális célrendszer szerves részét képzik a külhoni magyar fiatalok. A fiatalok 

pénzügyi kultúrájának, vállalkozói attitűdjeinek fejlesztése egyre inkább aktuális kérdés 

nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unióban is. A MIK-nek fontos feladata, hogy 

többek között fejlesztési és foglalkoztatási javaslatokat fogalmazzon meg. Abban az esetben, 

ha ez év decemberében kerül elfogadásra a stratégia, legkésőbb október 28-ig van lehetőség a 

javaslatok átadására. A javaslatokat összegzését a titkárság végzi. 
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AD9. Határozat az ÁB tagok utazási költségtérítéséről 

A javaslat szerint az ÁB ülésekre ezen túl a következő formában biztosít az egyesület 

útiköltséget: 

8/2016 számú határozat 

Az ÁB egyhangú döntse alapján az ülésekre történő 

utazás esetében tömegközlekedés; másodosztályú 

vonatjegy vagy távolsági buszjegy számolható el. 

A jegyeket retúrként, elővételben, számlára kell megvenni (Számlázási cím: Magyar Ifjúsági 

Konferencia Egyesület, Székhely: 6726 Szeged, Fő Fasor 11 I/6) 

 

 

AD10. Egyebek  

- 

 

Az ülés 15:10-kor ért véget. 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

Krekuska Róbert s.k. 
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