
 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2018. május 4. Debrecen – DE HÖOK Választmányi Ülés 

2018. május 5. Debrecen - DE HÖOK Közgyűlés 

2018. május 8. Budapest Televíziós interjú az ECHO TV Tudakozó című 

műsorában a 2018. évi érettségikről 

2018. május 13. Budapest Nemzeti Ifjúsági Tanács ülése 

Téma: a NIT szervezeti átalakítása 

2018. május 31. Kaposvár – KE Dél-dunántúli Regionális Pedagógus Fórum 

ülése 

Téma: tanártovábbképzések, osztatlan 

tanárképzés helyzete 

2018. május 31. Budapest HÖOK Elnökségi Ülés 

2018. május 31. Budapest HÖOK Választmányi Ülés 

2018. június 1-3. Párkány Magyar Ifjúsági Konferencia ülése 

Téma: tisztújítás 

2018. június 8-9.  Pécs – PTE Bölcsész Hallgatók Szövetségének ülése 

Téma: Tudományos tehetséggondozás, 

Európai Jövőkép 

2018. június 12. Budapest EU Strukturált Párbeszéd Nemzeti 

Munkacsoportjának ülése 

Téma: Európai Ifjúsági Stratégia 



 

2018. június 15. Budapest Pact4Youth Munkacsoport ülése Navracsics 

Tibor európai biztos részvételével 

Téma: magyar IfYOUsági Paktum és az európai 

Pact4Youth program kapcsolata 

2018. június 19. Pécs Nemzeti Ifjúsági Tanács Road Show – Pécs 

Téma: NIT szervezeti átalakítása, EU Ifjúsági 

Stratégia 

 

Részletes beszámoló 

 

NIT és MIK kapcsolattartás 

A magyar ifjúságpolitika két meghatározó ernyőszervezete a Nemzeti Ifjúsági Tanács valamint a 

Magyar Ifjúsági Konferencia. A HÖOK mindkét szervezet aktív és meghatározó tagja volt az elmúlt 

években is. A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) az ifjúság számára létrehozott olyan fórum, amely a 

fiatalok és ifjúsági szervezetek között, valamint a hazai és nemzetközi szereplőkkel döntéshozókkal 

és szervezetekkel való hatékony párbeszéd megteremtését tűzte ki céljául. Egyik legfontosabb 

feladata az ifjúság és az ifjúsági szervezetek érdekképviseletének legmagasabb szintű ellátása, az 

ifjúságpolitika formálása és alakítása, valamint a mindenkori kormány megszólítása az ifjúság erős 

és egységes hangjaként. A Nemzeti Ifjúsági Tanács mindezek mellett európai és világszinten is 

képviseli a magyar ifjúságot, illetve annak álláspontját. A szervezet megalakulása megnyitotta az 

utat a magyarországi fiatalok határon túli képviselete, valamint az Európai Ifjúsági Fórumhoz való 

csatlakozás előtt. A NIT jelenleg egy nagyobb szervezeti struktúraátalakítás előtt áll, melyet a 

szervezet belső feszültségei tesznek szükségessé. Az alapszabálymódosításhoz kapcsolódóan a NIT 

egy országos roadshowba kezdett, hogy tagszervezetei megismerhessék az Elnökség új 

koncepcióját.  

A Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület (MIK) a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok 

legmagasabb szintű egyeztető fóruma, amely a Magyar Kormány kezdeményezésére Budapesten, 



 

1999. november 27-én széleskörű magyarországi és határon túli magyar szervezeti részvétellel lett 

életre hívva. 

A MIK stratégiai célja a magyar ifjúság bevonása az össznemzeti ifjúságpolitika alakításába. Ennek 

révén elősegíthető a Magyarország határain túl élő magyar ifjúsági közösségek magyarországi 

erkölcsi, anyagi, szakmapolitikai és diplomáciai támogatása is. További célkitűzésként szerepel a 

hazai és külhoni ifjúsági szervezetek közötti párbeszéd, és szakmai fejlesztő találkozások 

koordinálása, határokon átnyúló programok és rendezvények elősegítése. A közös munka célja, 

hogy minél több magyar fiatal számára nyíljon lehetőség a szervezetek által megvalósuló 

programokon, rendezvényeken való részvételre. A MIK a kölcsönös kapcsolatápolást, valamint 

anyanyelvünk és hagyományaink megőrzése mellett a szülőföldön maradást is szolgálni hivatott. A 

MIK intézményesített hálózatos együttműködésként indult, 2016. május 4-én pedig önálló jogi 

személyiséggé vált. 

A MIK tisztújító, 2018. június 2-i, párkányi közgyűlésén Veres Mártont, a HÖOK Külhoni Program 

vezetőjét választották meg a Magyar Ifjúsági Konferencia elnökének. A MIK két alelnöke Bognár 

Ádám (Felvidék, Diákhálózat) és Fancsali Barna (Erdély, MIT) lett. Az elnöki pályázatában Veres 

kijelentette, hogy a Magyar Ifjúsági Konferencia létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen, a jövőt 

közösen kell kialakítani: hagyományokra, megújulásra, következetességre és a lendületességre kell 

építeni. A szervezetnek érteni kell az új generációkat, ötvözni kell a hagyományt és a modernitást – 

szól a pályázat. Cél, hogy a következő évek során megteremtődjön minden olyan szükséges feltétel, 

melynek mentén a Magyar Ifjúsági Konferencia méltó módon válhat a Magyar Állandó Értekezlet 

ifjúsági fórumává. 

Az új elnök első lépésként egy, a szervezet működését segítő menedzsment kíván létrehozn i, 

melynek feladata segíteni a mindennapi munkavégzést, operativizálni a  különböző 

tevékenységeket. A belső, majd a külső kommunikáció építését és erősítését látja még elsődleges 

feladatnak, melyhez kell egy kommunikációs csapat. A történelmi egyházak delegálásával 

létrejöhetne egy MIK Lelkészi szolgálat, mely feladata lehetne többek között megteremteni a 

folyamatos kommunikációt a MIK és az egyházak között. 

 



 

Pact4Youth Munkacsoport  

A magyar IfYOUsági Paktum – összhangban az európai Pact4Youth programmal – elsődleges 

célja, hogy támogassa és segítse a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok visszatérését és 

beilleszkedését a hazai oktatási rendszerbe, valamint javítsa a munkavállalási lehetőségeket és 

körülményeket a magyar munkaerőpiacon. A Nemzeti Ifjúsági Tanács és 12 további szervezet 

(többek között a HÖOK) által támogatott nagyszabású program résztvevői legutóbbi egyeztetésükön 

Navracsics Tibor, az ifjúságpolitikáért is felelős európai biztos jelenlétében tárgyalták a 

kezdeményezés eredményeit és jövőjét.  

A magyar Pact4Youth kezdeményezés nemcsak azonosította, hanem összegyűjtötte a résztvevő 

szervezetek jó gyakorlatait, melyek elősegítik a 15-29 év közötti korosztály életminőségének 

javulását és segít nekik jövőjük formálásában. A hazai oktatási és munkaerőpiaci véleményformáló 

szervezeteket tömörítő program több pontban tárgyalta észrevételeit Navracsics Tibor, az Európai 

Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosának részvételével megszervezett 

múlt pénteki egyeztetésen a Budapesti Európai Ifjúsági Központban. A fiatalok hazai 

munkaerőpiacon kínálkozó lehetőségei mellett olyan témák kerültek szóba mint a pályaorientáció, 

külföldön dolgozók hazatérése Magyarországra, illetve a nyelvi és digitális kompetenciák további 

fejlesztésének szükségessége. 

A munkacsoport eddigi eredményeit felsorakoztató kiadvány terjesztése a napokban kezdődik 

meg országszerte, amelynek tartalma az Európai Ifjúsági Stratégia formálásába is aktívan 

bekapcsolódhat az idei esztendőben. Navracsics Tibor arra biztatta a magyar ifjúsági szervezeteket, 

hogy folytassák a megkezdett munkát. Nedeczky Lilla a projekt magyarországi koordinátora 

hozzátette, hogy az Európai Oktatási Térség kialakítását is prioritásként kezeli a munkacsoport és 

ezen a téren is javaslatokat fogalmaz meg a munkacsoport az Európai Unió számára. Az elkészült 

anyag az alábbi linken online is elérhető: http://www.ifjusagitanacs.hu/pact4youth/ 

Tisztelettel kérem a Közgyűléstől beszámolóm elfogadását! 

Pécs, 2018. 06. 20. 

Kovács Péter sk. 

elnökségi tag 

http://www.ifjusagitanacs.hu/pact4youth/

