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a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület 
Állandó Bizottságának 2017. március 1-jén tartott üléséről 

 

 

Helyszín: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14., II emelet 281-es tárgyaló 

Időpont: 10.00 óra 

ÁB tagok közül jelen van: Csémi Szilárd, Szénás Szabolcs, Szontágh Szabolcs, Szórád 

Gábor, Talpas Botond, Sipos József (megbízott) 

Jelen van: Veres Márton, 
- dr. Illés Boglárka ifjúságügyért felelős helyettes államtitkár EMMI 
- dr. Szalai Zoltán, a Matthias Corvinus Collegium (MCC) ügyvezető igazgatója 
- Nobilis Márton ügyvezető igazgató, Új Nemzedék Központ (ÚNK) 
- dr. Varga-Bajusz Veronika főosztályvezető, Család- és Ifjúságügyekért felelős 

Államtitkárság, Ifjúságügyi Főosztály 
- Széles Csongor főosztályvezető-helyettes, Család- és Ifjúságügyekért felelős 

Államtitkárság, Ifjúságügyi Főosztály 
- Mohay Gergely osztályvezető, Ifjúságszakmai Osztály, Család- és Ifjúságügyi 

Államtitkárság 
- Krekuska Róbert titkárságvezető, Ifjúságpolitikáért és Esélyteremtésért felelős 

Helyettes Államtitkárság 
- Balázs Annamária, Kisgyőri Roland főosztályvezető képviseletében, Esélyteremtési 

Főosztály 

 

Jegyzőkönyvvezető: Jakab Annamária 
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Az ülés megnyitása és a határozatképesség megállapítása után Szórád Gábor elnök ismertette 

a napirendet. Az ÁB tagok egyhangú szavazással elfogadták a naprendet. 

Napirend: 

5. Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Programról  

6. Határon túli tehetséggondozás  

7. Tájékoztatás a külhoni ifjúsági szervezetek számára elérhető programokról  

8. Határon túli közösségi terek 

5. Elnöki beszámoló az elmúlt időszakról 

6. Elnöki beszámoló a jövőbeni tervekről 

7. Összegző gondolatok  

8. Határozat a következő konferenciáról 

9. Egyebek 

 

Köszöntő gondolatok (dr. Illés Boglárka) 

Nincs még egy ilyen ernyőszervezet mint a MIK, ami tömörítené a hagyományos ifjúsági-, az 
egyházi és a cserkész szervezeteket. Kiemelten fontos átgondolni, hogy eddig milyen 

eredményeket ért el a MIK és mit szeretne a jövőben elérni, milyen célok mentén szeretne 

haladni és ehhez milyen eszközök szükségesek. Az egyesületi forma létrejötte óta azonban 

jóval kevesebb tagja van a MIK-nek, a korábbi 55 tagszervezet helyett jelenleg 23 szervezet 
tagja. A MIK feladataként egyrészt ifjúsági programok megvalósítását, másrészt társadalmi 

szerepvállalást elősegítő projektek megvalósítását kell felvállalnia. 

Egy év múlva a szervezet 20. évfordulójához ér, ezért fontos a célok tisztázása, 

újrafogalmazása. A régióvezetőknek is szükséges elgondolkodniuk, milyen célokat 

fogalmaznak meg, milyen módon szeretnék megszólítani a fiatalokat és térségük ifjúsági 

szervezeteit. Közös gondolkodásra és megoldási lehetőségekre van szükség a jövőben. 

 

Az EMMI célkitűzése, ha a jövőben a MIK képviselőivel tárgyal, a szervezet minden magyar 

fiatalt tudjon képviselni, a kormányzat pedig az egész Kárpát-medencei ifjúságot el tudja érni 

a MIK-en keresztül.  
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Szórád Gábor elnök ismertette a napirendi pontokat, melyeket a résztvevők egyhangúan 

elfogadtak. 

 

AD1: Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Programról (Kisgyőri Roland, az Esélyteremtési 

Főosztály vezetője képviseletében Balázs Annamária)  

Balázs Annamária ismertette a Nemzeti Tehetség Program (NTP) hátterét, célkitűzéseit és a 

program keretében kiírt pályázati lehetőségeket az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 

(EMET) felületén. 2016 óta van lehetőségük külhoni szervezeteknek közvetlenül is pályázni, 

illetve iskolák számára is nyitott a lehetőség A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy 

nagyon kevés külhoni szervezet élt a pályázati lehetőségekkel. 

Szórád Gábor javasolta, hogy a www.emet.hu weboldalon található aktuális pályázati 

kiírásokat folyamatosan terjesszék a régióelnökök szervezeteik körében. Az ÁB ülés előadói 

részére kiküldésre kerülnek a régióelnökök elérhetőségei a programok és pályázat kapcsán 

történő kapcsolatfelvételhez. 

Dr. Illés Boglárka ismertette, hogy az ÁB üléseken jelen esetben és a jövőben is egy-egy 
EMET-hez kapcsolódó támogatási program kerül majd bemutatásra, hogy a régióelnökök 

ilyen módon is értesüljenek a pályázati lehetőségekről. 

 

AD2: Határon túli tehetséggondozás (Szalai Zoltán, az MCC ügyvezető igazgatója)  

Szalai Zoltán ismertette a szakkollégium által működtetett programokat és tehetséggondozó 

tevékenységüket, képzésük struktúráját és külhoni programjaikat. A Külhoni Középiskolás 

Program jelenleg Kolozsváron és Székelyudvarhelyen működik 310 diák részvételével.  

A programban történő részvételre a kiválasztás pályázat alapján történik. A programba 5. 
osztályosként lehet bekerülni és elkezdeni, így az iskolai évek alatt egy összeszokott, egy 

időben indult közösség van jelen a programban. Az 5. évfolyam azért fontos, mert ez az 

utolsó év, amikor még be lehet kapcsolni a gyermeket egy iskolán kívüli tevékenységbe, utána 

már mindannyian orientálódnak valamilyen tevékenység irányába. 

A külhoni területek kapcsán elmondta, hogy minden területen mások az igények, teljesen más 

programot kell kidolgozni a különböző térségekben, ez komoly előmunkálatokat igényel. 

Eddig az erdélyi régióban sikerült ezt kidolgozni és beindítani, de tervben van a jövőben a 

többi területre történő kiterjesztése is, elsőként Felvidéken. Amennyiben valamelyik régióban 

reálissá válik a program kidolgozása, az MCC elsőként a MIK régióvezetőkkel és 

szervezetekkel veszi fel a kapcsolatot. 
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Dr. Illés Boglárka azért tartotta fontosnak meghívni az MCC igazgatóját előadóként, hogy 

felhívják a figyelmet a tehetséggondozásra, ugyanis 10-20 év múlva a programokban 
résztvevő gyerekek látják majd el a régiók magyar érdekképviseletét, erre kell felkészíteni 

őket. A jövőben szükséges majd a régiók szakmai segítsége is a program népszerűsítésében, 

melyhez források is rendelkezésre állhatnak. 

 

AD3: Tájékoztatás a külhoni ifjúsági szervezetek számára elérhető programokról (dr. 
Varga-Bajusz Veronika)  

A Magyar Állandó Értekezlet döntött, hogy 2018 a Külhoni Magyar Családok Éve lesz, 

melyhez kapcsolódnak majd külhoni családtámogatások. A Bethlen Gábor Alap, a Gyermek- 
és Ifjúsági Alapprogram aktuális pályázatait, a Makovecz Program magyar-magyar mobilitás 

lehetőségeit, valamint az ingyenes nyelvvizsga és KRESZ-vizsga lehetőségét, illetve a 

Határtalanul Programot ismertette Varga-Bajusz Veronika.  

Az elérhető pályázati lehetőségekről a MIK titkárság tájékoztatni fogja a régiókat, 

szervezeteket. Az aktuális pályázati témákat, határidőt, keretösszeget a titkárság összesíti egy 

dokumentumban a könnyebb áttekinthetőség miatt. 

 

AD4: Határon túli közösségi terek (Nobilis Márton)  

A Határon túli Közösségi Terek Program kapcsán Szórád Gábor jelezte, hogy a MIK indította 

el az előző évben a programot és szeretne a jövőben szorosabb együttműködést és 

kommunikációt, közös munkát a témában. A MIK korábban már kidolgozott egy külhonban 
alkalmazható akkreditációs rendszert a helyi igényeknek és körülményeknek megfelelően, 

melyet érdemes lenne felhasználni. 

Dr. Illés Boglárka a program tekintetében elmondta, hogy ne csak egy Magyarországon 

működő programot telepítsünk ki külhonba, hanem a helyi igényeknek megfelelően alakítsuk. 

Fontos, hogy minél több közösségi tér alakuljon a külhoni területeken is. Erdélyben 

tehetséggondozó központként működik ilyen, Kárpátalján integrátori szerepkör szükséges.  

Helyettes államtitkár asszony kihangsúlyozta, fontos, hogy a régiós elnök ne csak a saját 

szervezete igényeit és érdekeit tolmácsolja, hanem az egész régióét. Jelenleg az a precedens, 

hogy az ifjúsági szervezetek közvetlenül és egyenként keresik meg az államtitkárságot. Közös 

megfogalmazás és fellépés szükséges, közösen eljuttatni az igényeket. 
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AD5: Régiós elnökök beszámolói 

KÁRPÁTALJA – Sipos József, Rigó István régiós elnök képviseletében 

A kárpátaljai régió semmilyen MIK-kel kapcsolatos információról nem értesült a 
közelmúltban, a régiós elnök nem látja el a térség érdekképviseletét. Ez ellen szeretnének 

tenni a régió szervezetei. 

Nagyon pozitív kezdeményezés az idén első alkalommal megvalósuló Kárpátaljai 

Ökumenikus Ifjúsági Találkozó, mely a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség szervezésében 

és a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet, Kárpátaljai Református Ifjúsági Szövetség és a Szent 
Márton Egyesület közreműködésével valósul meg. A MIK eredményének tekinthető, hogy a 

fent nevezett szervezetek között szorosabb együttműködés alakult ki. 

FELVIDÉK – Csémi Szilárd régiós elnök 

A szervezetek megtartották megszokott rendezvényeiket: 2 nagy fesztivált (Martos, 

Gombaszög); a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség a jubileumi nagytáborát, melyen több 

régió képviseltette magát; megnyílt az Eszterházy zarándokközpont és hamvait 

hazaszállították; a VIA Eszterházy programja a fiatalokat a közéleti tevékenységre készítette 

fel. Megemlíthető, hogy Szlovákiában lezajlottak a megyei választások, melyen a Magyar 

Közösség Pártja jó eredményeket könyvelhet el, egyedül Kassa megyében csökkent 

támogatottsága. Jelenleg zajlanak a szervezetek adventi programjai. 

VAJDASÁG – Sóti Attila régiós elnök nevében Krekuska Róbert 

A VAMADISZ megtartotta 20. gólyabálját. Elkezdődött a felkészülés a 19. felsőoktatási 

tájékoztató útra. Folytatódik az Újvidéki Egyetem Jogi Karával folytatott per a nemzeti 
kisebbségek számára az anyanyelvükön történő felvételi vizsga megtagadása miatt.  

A VIFO elindította új programját Vajdasági Ifjúsági Konferencia néven. Fő célja, tehetségek 
részére bemutatkozási lehetőség biztosítása színpadi megjelenés keretében. Az Európai 

Ifjúsági Kollégium bemutatkozó estet szervezet, amelyen a vajdasági ifjúsági szervezeteket 

ismertették meg a kollégium lakóival, diákokkal.  

Felmerült, hogy az újvidéki kollégiumot közösségi térként lehetne működtetni, átalakítani. 

MAGYARORSZÁG – Szontágh Szabolcs régiós elnök 

Gyenge a kohéziós erő. Azon dolgoznak, hogyan lehetne növekedést elérni.  

A Csillagpont rendezvény hatalmas sikerrel zárult, 5 ezerből 1200 fiatal határon túlról 

érkezett. A rendezvény megmutatta, hogy több szervezet összefogásával mit lehet elérni, és 

hogy aktivizálható az ifjúság, ha megfelelő programot kapnak. 

http://magyarifjusagikonferencia.eu/
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A HÖOK idén is megtartotta az EFOTT rendezvényt. A közelmúltban a 4. Kárpátaljai 

Egészségügyi Szűrés zajlott le szervezésükben 18 településen. Elkészítették a Jövőkép 

kutatási anyagot, melynek idén már van határon túli szelete is. Azon dolgoznak, hogy a 
Minority Safepack kezdeményezés kapcsán hogyan lehetne magyarországi fiatalok számára 
érzékeltetni a téma fontosságát.  

A MIK jelezte igényét a Jövőkép kutatási anyag megismerésére. 

BÁNÁT, REGÁT – Szénás Szabolcs régiós elnök 

Fő tevékenységük volt az elmúlt időszakban a helyi fiatalok aktivizálása a helyi programok 
részvételében, szervezésében. Csángó Ifjúsági tábort szerveztek, illetve a Minority Safepack 

kezdeményezést propagálják a régióban. 

Fontos lenne Moldvába minél több önkéntest küldeni, melyen MIK szinten lehetne dolgozni. 

ERDÉLY – Talpas Botond régiós elnök 

Hosszú évekig történelmi ellentét volt az erdélyi ifjúsági szervezetek között, de 2015 óta 

sikerült összefogniuk, főként Kolozsvár Ifjúsági Főváros programok szervezése kapcsán. 

Jelenleg a Bákó Ifjúsásági Főváros program előkészítése zajlik, melyben a MIK erdélyi 

szervezetei is részt vesznek. A Karaván program sikere megmutatkozott, az ifjúsági 

szervezetek ellátogathattak egymás rendezvényeire. A K+ tehetséggondozási projekt 

keretében létrejött egy közösségi tér magyarországi támogatással. A MIK szervezetein kívül 

más szervezeteknek is helyszínt biztosít a hely. Jelenleg minden napra 1 rendezvény jut.  

A jövőben Kolozsvár és Marosvásárhely erősebb együttműködése indulhat el. 

DIASZPÓRA – Szórád Gábor régiós elnök 

Rendkívül sikeresnek értékelhető a Kőrösi Csoma Sándor Program, melynek köszönhetően 

közösségépítő ösztöndíjasok érkeztek a diaszpóra magyar közösségeihez. Így új városokban is 

sikerül cserkészcsapatokat alapítani. A Bethlen Gábor Alap új, diaszpóra irányába nyitott 

pályázatai szintén hatalmas segítséget nyújtanak a helyi magyar közösségek számára, 

leginkább a magyar iskolák részére, elindulhat a tanrendszer egységesítése. 

 

Hozzászólások a régiós beszámolókhoz: 

Szórád Gábor: A MIK legfontosabb feladata összekapcsolni egymással a szervezeteket és 

tolmácsolni igényeiket a kormányzat felé. A jövőben a közös munka irányába kell elindulni. 

Fontos feladata, hogy a MIK megjelenjen a nyári táborokban, fesztiválokon. 
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A taglétszám kapcsán Szórád Gábor elmondta, a csatlakozási folyamat leállt, itt az idő a 

továbblépésre. Ehhez nem szükséges külön folyamat, a közgyűlést meghatalmazást adott, 

hogy belépési nyilatkozat leadásával beléphetnek új tagszervezetek. Meg kell keresni a még 

be nem lépett szervezeteket a lehetőséggel. 

dr. Illés Boglárka: A taglétszám növelése érdekében szükséges továbbítani a régiós elnökök 

részére, hogy  az egyesületi forma létrejötte előtt hány tagszervezete volt az adott régiónak, és 

most hány tagja a MIK Egyesületnek. Az Állandó Bizottság tegyen vállalást, hogy hány 

szervezetet tud megszólítani a következő ülésig.  

Az EMMI SZMSZ-ben is szerepel a MIK támogatása és fenntartása, a MIK-et a MÁÉRT 

előszobájává kell tenni, a zárónyilatkozatokat pedig magasabb szintre kell emelni. A közös 

megjelenés érdekében pedig szükségesek közös MIK megmozdulások. 

 

AD6: Elnöki beszámoló és tervek 

A kormánynak és a MIK-nek közös céljai vannak, így erősebb együttműködésben kell 

tovább dolgozni.  

Előrelépési pontok: 

- Családok Éve – kapcsolódási lehetőség, minden régióban 1 megvalósuló családi 

programmal 

- Régiók meglátogatása, céljaink ismertetése helyben. 

- Szervezetfejlesztés elindítása: tagfelvétel + szabályozások rendbetétele). A következő 

konferenciára javaslat szülessen a szabályzatok módosításáról. 

- A következő konferenciára a közös célok megfogalmazásával érkezni a régiók 

viszonyában. 

- A közösségi terek program megvalósítása az ÚNK-val. 

- A MIK pályázati lehetőségeket nyújtson a határon túli szervezeteknek. 

 

AD7: Következő konferencia időpontjának meghatározása 

A közbeszerzések lefolytak, sikerült megegyezni, a határon túli és a magyarországi 

konferenciák forrása biztosított 2020-ig. 
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2018-ban 3 konferencia valósul meg: 

- 2018. február 9-11. Nyíregyháza 

- 2018. június 1-3. 

- 2018. november 9-11. 

ÁB ülések időpontjai (a MIK konferenciák idején megtartott üléseken kívül): 

- 2018. április 7. szombat 

- 2018. július 11. szombat (EFOTT helyszínén) 

- 2018. szeptember 21. péntek 15:00 

- 2018. december 14. Karácsonyi vacsora 

 

Javaslat a februári konferencia programjára: 

- Beszámoló a határon túli ifjúsági felmérésről 

- Délutáni program régiónkénti szétválasztása – specifikus előadások régiók és területek 

(egyházi, politikai, felsőoktatási) szerint 

- Régiós beszámolók – nem a hagyományos módon, ötletes megvalósítással, videós 

eszközökkel, közös régiós videó, nem szervezetenként. 

 

2018. májusában jár le a jelenlegi MIK elnök és az ÁB tagok mandátuma. Szórád Gábor 

jelezte a generációváltás szükségességét az elnökségben, így várja a javaslatokat a MIK 

elnöki pozícióra. ÁB tagok is jelezzék szándékukat a saját mandátumuk tekintetében. 

 

AD8: Egyéb 

1. A 2016-ban két felmérést is végzett a MIK. Egyrészt a határon túli ifjúsági irodák 

fenntartásának költségeiről. Veres Márton beszámolt arról, hogy  

Az ÁB 18.30 órakor ért véget. 

http://magyarifjusagikonferencia.eu/

