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Magyar Ifjúsági Konferencia 

Ikt. szám: 18/2018 

Dátum: 2018. június 1. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület 

Állandó Bizottságának 2018. június 1-én tartott üléséről 

 

Helyszín: Párkány, Szlovákia, Vadas Termál Hotel 

Időpont: 16.00 óra 

ÁB tagok közül jelen van:  

− Szórád Gábor elnök 

− Pál Ádám, a felvidéki régió képviseletében 

− Pataki Gábor, a kárpátaljai régi képviseletében 

− Veres Márton, a magyarországi régió képviseletében 

− Talpas Botond alelnök 

− Fancsali Barna erdélyi régióelnök 

− Somogyi László, a burgenlandi régió képviseletében 

− Farkas Zsuzsanna, a vajdasági régió képviseletében 

 

Jelen van:  

− dr. Varga- Bajusz Veronika főosztályvezető, EMMI 

− Széles Csongor főosztályvezető-helyettes, EMMI 

− Mohay Gergely osztályvezető, EMMI 

− Gulyás Tibor, HÖOK 

− Brunner Tibor, Szocietas 

− Eszik Bence, Szocietas 

− Camara-Bereczki Ferenc Miklós, Societas 

− Ditzendy Arisztid és szervezetfejlesztő csapata 

 

Jegyzőkönyv vezető: Jakab Annamária titkár 

 

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: 
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1. MIK konferencia másnapi programjának áttekintése, esetleges teendők megbeszélése 

2. MIK alapszabályának módosítása (Munkacsoport beszámoló) 

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

4. MIK szervezetfejlesztés – felmérés  

5. Egyebek 

Az ÁB a napirendi javaslatokat egyhangúan elfogadta. 

 

1. MIK konferencia másnapi programjának áttekintése, esetleges teendők 

megbeszélése 

Szórád Gábor elnök úr ismertette a konferencia programját, részletezte a szombati nap menetét. 

Az elhangzottakkal egyetértett az ÁB. 

1. Határozat: az ÁB tagok egybehangzóan megszavazták a konferencia programját. 

 

2. MIK alapszabályának módosítása (Munkacsoport beszámoló) 

Szórád Gábor ismertette a munkacsoport munkáját és eredményeit. A jelenlegi alapszabályban 

szükséges rendezni a régiók feladatait és jogköreit, valamint az ÁB működését. Az alapszabály 

akár maradhat is a jelenlegi formájában, de ebben az esetben mindenképp szükséges egy 

SZMSZ-szel kiegészíteni, mely a jelenlegi hiányosságokat pótolná. 

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

 

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

Veres Márton elnökjelölt bemutatkozott az ÁB előtt és ismertette terveit, programját. Szórád 

Gábor jelezte részére, hogy szükséges eldönteni, milyen alelnök-jelölteket javasol. A másnapi 

konferencián az elnök után őket is meg kell választani. Lehetőség van együtt, egy csapatban 

indulni az elnöknek és a két alelnöknek vagy külön jelöléseket fogadni és külön szavazni.  

Szórád Gábor kitért arra is, hogy a felügyelőbizottság tagjait is meg kell választani.  

2. Határozat: Az ÁB 3 jelöltet javasol a felügyelőbizottság tagjai közé: Farkas Zsuzsanna 

(VMCSSZ, Vajdaság), Varró Zsolt (Fidelitas, Magyarország) és Tőkés Lehel (MINTA, 

Erdély). 
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A régiók képviselői ismertették a régiós tisztújítások eredményeit. A régiók élére a 

tagszervezetek az alábbi személyeket szavazták meg: 

- Kárpátalja – Sipos József 

- Vajdaság – Sóti Attila 

- Felvidék – Bognár Ádám 

- Burgenland – Somogyi Attila 

- Muravidék – Varga Teodor 

- Erdély – Fancsali Barna 

- Magyarország – 2018.06.01-én tart régiós tisztújító ülést. Jelölt Veres Márton 

- Diaszpóra – Szórád Gábor 

A régióelnökök személyét a szombati konferenciának is szükséges jóváhagyni, megszavazni. 

 

4. MIK szervezetfejlesztés – felmérés  

Ditzendy Arisztid szervezetfejlesztő vázolta a folyamat állomásait és menetét, elképzeléseket 

és kérdéseket. Ezt követően csoportmunkában folytatódott az ülés: össznemzeti, szervezeti és 

régiós szinten beszélték meg a csoportok a szervezetfejlesztéshez fűződő elvárásaikat, 

meglátásaikat, gondolataikat, kérdéseiket, melyet a fejlesztő csapat rögzített és ezek mentén 

kezdi el a munkát. 

Ezen alkalom összefoglalóját a szervezetfejlesztő csapat készíti el és csatolja szakmai 

anyagához. 

 

Az ÁB ülés 19:00-kor ért véget. 

 

Párkány, 2018. június 1. 

 

        Szórád Gábor 

                 elnök 
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