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Magyar Ifjúsági Konferencia 

Ikt. szám: 13/2018 

Dátum: 2018. április 14. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület 

Állandó Bizottságának 2018. április 14-én tartott üléséről 

 

Helyszín: Diósd, Homokbánya utca 83/b/15. 

Időpont: 11.00 óra 

ÁB tagok közül jelen van:  

Szórád Gábor elnök 

Bognár Ádám felvidéki régió elnök 

Sípos József kárpátaljai régi elnök 

Szontágh Szabolcs magyarországi régió elnök, alelnök 

Talpas Botond erdélyi régió elnök, alelnök 

Varga Teodor muravidéki régió elnök 

 

Jelen van:  

dr. Illés Boglárka helyettes államtitkár, EMMI 

dr. Varga- Bajusz Veronika főosztályvezető, EMMI 

Csémi Szilárd felvidéki régió  

Csonka Ákos felvidéki régió 

 

 

Szórád Gábor elnök úr megnyitja az Állandó Bizottság (továbbiakban ÁB) ülését, megállapítja, 

hogy az ÁB határozatképes. Ezt követően ismerteti a korábban kiküldött napirendet, azzal, hogy 

a jelenlévők egyetértése esetén a napirendi pontok megtárgyalását az alábbi – a megküldötthöz 

képest módosított – sorrendben javasolja: 

1. Júniusi párkányi konferencia programja 

2. MIK alapszabályának módosítása (Munkacsoport beszámoló) 

3. Kárpátaljai Közösségi Terek projekt  

4. Tisztújítás az elnökségben és a régiók élén – hol állunk most. 

5. 2017. évi pénzügyi beszámoló 

6. 2018. évi költségvetés 
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7. Egyebek 

Az ÁB a napirendi javaslatokat egyhangúan elfogadta. 

 

1. Júniusi párkányi konferencia programja 

Szórád Gábor elnök úr ismertette az előkészítés jelenlegi állapotát. A hotel lefoglalásra került, 

a program jelenleg összeállítás alatt van. 

A péntek esti programot a martosi és a gombaszögi fesztiválok szervezői csapatában dolgozók 

állítják össze. Helyszíne a szálloda wellness központja lesz.  

Szombaton a konferencia délelőtti plenáris programja a közösségi házban lesz, az ebéd utáni 

szekcióülések pedig a szállodában kerülnek megtartásra. 

2 téma esetében jeleztek vissza a februári konferencia résztvevői, az egyik a fiatal vállalkozók 

témaköre, a másik pedig az oktatás, különösen a duális képzés témakör. Emellett két újat 

tervezhet be az ÁB. 

Az ÁB tagok jelezték, hogy a digitális témakört, különösen a civil szervezetek és az a social 

media és az egyén interneten keresztül elérhető promóciós lehetőségeit is fel lehetne venni újra 

a szekció ülések témakörei közé. 

Illés Boglárka helyettes államtitkár asszony javasolta a témák közé megfontolni az e-sport 

vizsgálatát, amellyel az ÁB tagok egyetértettek. 

Csémi Szilárd javasolta, hogy a témakörök közé kerüljön be az ún. GDPR rendelet, azaz az 

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendelete „a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről”. Ezen jogszabály 

közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban 2018. május 25-től. Mivel ennek hatásai a civil 

szervezetek és tagjainak személyes adatkezelésére is hatással van, hasznos lenne egy 

tájékoztatást nyújtani az alkalmazásról és a követelményekről. Az ÁB tagok egyetértettek, és 

megállapodtak abban, hogy - tekintve a valamennyi tagszervezet érintettségét-, plenáris előadás 

keretében kerül feldolgozásra a témakör. 

Csonka Ákos emellett javasolta, hogy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által végzett ifjúság 

kutatás bemutatására is legyen lehetőség. Az ÁB tagok döntése értelmében erre szintén plenáris 

előadás keretében fog sor kerülni. 

A szombat esti program a szálloda teraszán lesz. A zenét DJ fogja szolgáltatni. Az ÁB tagok 

döntése értelmében az este során a sör és bor korlátlanul fogyasztható, a többi ital önköltséges. 

A vacsora során borkóstoló is megtartásra kerül.  

mailto:miktitkarsag@gmail.com
mailto:jakab.annamaria@unp.hu
http://magyarifjusagikonferencia.eu/


 

 

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

Levelezési cím: ÚNK, 1134 Budapest, Váci út 49. V. emelet 6. iroda 
Email: miktitkarsag@gmail.com, jakab.annamaria@unp.hu,  

Web: magyarifjusagikonferencia.eu | facebook.com/magyarifjusagikonferencia 

A szállás díja tartalmazza a wellness részleg használatát, amelyet még vasárnap is 

használhatnak a résztvevők. A programterv tartalmazni fogja a vasárnapi misék, illetve 

istentiszteletek időpontját. 

Illés Boglárka helyettes államtitkár asszony jelezte, hogy a MIK konferenciának meg kellene 

emlékeznie a június 4-i nemzeti összetartozás napjáról. Ennek keretében egy flashmob 

megtartására tett javaslatot, a Pál Utcai Fiúk színdarab Grund című dalára. Az ÁB támogatta a 

javaslatot. Várhatóan 45 perc – 1 óra szükséges majd, így az ebéd utáni időpontot jelölték ki a 

résztvevők. 

Bognár Ádám vállalta, hogy egy héten belül jeleznek az ügyben, hogy van-e koreográfusuk, 

aki tudja vállalni a betanítást, skype-on/videón keresztül.  

Az ÁB tagoknak embereket kell toborozniuk, akik részt vesznek majd a „villámcsődületben”. 

Bognár Ádám és Csonka Ákos vállalták a hangosítást, illetve utána néznek, hogy 

drónt/videóst tudnak-e biztosítani. Erre is egy héten belül visszajelzést ígértek. 

A MIK ülés levezető elnöke Bognár Ádám lesz, az újonnan megválasztott felvidéki régió 

elnöke. 

 

2. MIK alapszabályának módosítása (Munkacsoport beszámoló) 

A munkacsoport megvizsgálta az Alapszabály módosítás szükségességét, és ez alapján 3 szintű 

szabályozásra tett javaslatot: Alapszabály, Szervezeti- és Működési Szabályzat, illetve ügyrend. 

Az Alapszabályban javasolják a célok/tevékenységek közé az érdekképviselet hangsúlyosabb 

megjelenítését, régiós ülések szabályozását, elnök feladatainak részletezését emellett pár 

technikai pontosítást. Ezzel az ÁB egyetértett. 

Javasolja a munkacsoport emellett egy SzMSz megalkotását, amelyben a részlet szabályok, 

működési struktúra kerülne megjelenítésre. 

Emellett a munkacsoport javasolja, hogy a régiók ügyrendben szabályozzák a működésüket. Az 

egységesítés érdekében a munkacsoport kidolgoz egy sablont, jelezve, hogy mely részektől nem 

lehet eltérni, és javasol egy működési modellt, amelyet természetesen a régiók a saját 

működésükhöz igazítanak. 

A vajdasági régió részéről merült fel az igény a kommunikáció egységesítésére. Szórád Gábor 

elnök úr jelezte, hogy erre nézve már került kialakításra ajánlás, amelyet megküld a 

munkacsoport részére. 

A munkacsoport május 15-ig megküldi a változáskövetővel ellátott alapszabály módosító 

javaslatokat. Továbbá május folyamán megküldi az SzMSz és az ügyrend tervezetét. Ezen 
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iratok közül időbeli kötelezettség különösen az Alapszabályra vonatkozik, tekintettel arra, hogy 

az a MIK közgyűlésének hatáskörébe tartozik, a módosítást a tovább haladás érdekében a 

júniusi közgyűlésnek tárgyalnia kell. 

 

3.  Kárpátaljai Közösségi Terek projekt  

Dr. Illés Boglárka helyettes államtitkár asszony jelezte, hogy az Új Nemzedék Központ 

(továbbiakban ÚNK) pénteken nyújtotta be a támogatási kérelmét a BGA Zrt-hez, kárpátaljai 

közösségi terek létrehozása érdekében. Az ÚNK támogatólag kíván fellépni, célja, hogy a 

Kárpátalján létrehozásra kerülő közösségi terek az anyaországi hálózat részeivé váljanak. Nincs 

egyelőre meghatározva, hogy mely szervezetekkel fog együttműködni a megvalósítás során az 

ÚNK, nyitottak, várják a javaslatokat. 

Sípos József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kárpátaljai régió javaslata az, hogy a 

kivitelezésbe, a közösségi terek létrehozásába a MIK kárpátaljai régió valamennyi 

tagszervezete kerüljön bevonásra. 

Illés Boglárka mindezek alapján javasolta, hogy a MIK kárpátaljai régió tagszervezetei 

készítsék elő a koncepciót és az ÚNK részére adják át. Sipos József a kárpátaljai régió vezetője 

vállalta, hogy május közepéig elkészítik a koncepciót. 

 

4. Tisztújítás az elnökségben és a régiók élén – hol állunk most 

Szórád Gábor elnök úr kérdésére – miszerint a régiós tisztújítások megtörténtek-e – a 

régióvezetők az alábbi tájékoztatást adták: 

Felvidéken megtörtént a tisztújítás, így Csémi Szilárdot Bognár Ádám váltja, mint régióvezető. 

Erdélyben várhatóan május 3-án, vagy május 8-án kerül sor a tisztújításra.  

Kárpátalján, február elején volt régiós vezető választás, így nem tudták, hogy ismételten 

szükséges. Szórád Gábor elnök úr tájékoztatta Sípos Józsefet, hogy mivel tisztújító közgyűlés 

lesz a júniusi konferencia, mindenképpen tartsák meg a választást, kérjen megerősítést. 

A bánsági és regáti régióban – az erdélyi régióvezető tájékoztatása szerint - hamarosan várható 

a tisztújító régiós ülés, de a pontos időpontot nem tudja.  

Muravidéken hasonló a helyzet, mint Kárpátalján, mivel nemrégen történt tisztújítás. Szórád 

Gábor elnök úr kérte, hogy hasonlóan járjanak el. 

Diaszpóra régióban várhatóan szintén májusban kerül sor a régiós gyűlésre. 

A magyarországi régió is várhatóan májusban tartja. 
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Szórád Gábor azon kérdésére, hogy elnöki pozícióra van-e jelöltjük a régióvezetőknek, nem 

érkezett válasz. 

 

5. 2017. évi pénzügyi beszámoló 

Szórád Gábor elnök úr ismertette a pénzügyi beszámoló tartalmát. Az ÁB tagok egyhangúan 

elfogadták. Az Állandó Bizottság döntött arról, hogy az ismertetett pénzügyi beszámoló 

benyújtásra kerülhet (2018.05.31-i határidővel) és letétbe helyezhető, illetve a beszámolót a 

június 2-i konferencián terjesztik a tagság elé. 

 

6. 2018. évi költségvetés 

Az ÁB tagok egyhangúan felvetették, hogy a jövőre nézve minden MIK elnöknek álljon 

rendelkezésre 200.000 Ft/félév értékhatárig költségtérítés, amelyből a MIK céljából 

megvalósuló utazásokat, telefonköltséget és bizonyos reprezentációs költségeket téríthet meg.  

 

7. Kárpát-haza bál 

Szórád Gábor elnök úr tájékoztatta a résztvevőket az erre a célra kapott támogatásról. 

 

8. Egyebek 

Az ÁB tagok megállapították, hogy nagyon jók a videós beszámolók, de emellett minden régió 

készítsen egy oldalas beszámolót arról, hogy mik voltak az elmúlt időszakban a pozitívumok, 

illetve, hogy milyen kérdéseik lennének a Kormányzat felé. 

Valamint minden régiós elnök a videó előtt, vagy után mondja el, hogy számára mit jelent a 

MIK. 

További felvetés az ÁB tagok részéről nem volt, így az ÁB ülést Szórád Gábor elnök úr lezárta. 

 

Az ÁB ülés 13:00-kor ért véget. 

 

Diósd, 2018. április 14. 

 

        Szórád Gábor 
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                 elnök 
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