
Szovátai Ajánlás 

 

Az RMDSZ és a romániai magyar ifjúsági szervezetek közötti kapcsolat a rendszerváltás után több keretben, 
többféle formában alakult. 
 
Az ifjúsági mozgalom, az ifjúsági szervezetek spektruma folyamatos átalakuláson ment keresztül. A kezdeti 
lelkesedési periódust az útkeresés, majd a befele fordulás idõszaka követte. Az egyes ifjúsági szervezetek 
egyrészt az értéknélküliséggel szembesültek azáltal, hogy nem kínálkozott keret az elsõdleges cél - az 
érdekképviselet - megvalósítására, másrészt a belsõ gondokkal, és a külsõ támogatások hiányával küszködtek. 
E tényezõk a tevékenységek elszegényesedéséhez, sok esetben pedig szervezetek megszûnéséhez vezettek. 
 
Úgy tûnik, a 2001-es év egy újabb átértékelési periódus. Az elmúlt két-három évben az ifjúsági szervezetek 
újra önmagukra találtak, új és gazdagabb formában éledtek fel. A pluralizálódási és a professzionalizálódási 
törekvések tanúi lehetünk. A keretek lassan intézményesülnek, a lehetõségek és eszközök palettája 
világosabb, a kezdeti célok tudatosabbak. 
 
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pozitívnak ítéli meg ezt a folyamatot, és segítséget kíván nyújtani e 
célok megvalósításához szükséges valós eszközök megteremtésében. A romániai magyar ifjúság érdekeinek 
képviselete közös cél, amelynek biztosítása csakis együttes erõfeszítés eredményeképpen jöhet létre. Az 
együttmûködés feltétele egy állandó és intézményes jellegû kapcsolattartás. 
 
Ennek érdekében a Románia Magyar Demokrata Szövetség javasolja a Magyar Ifjúsági Értekezlet létrehozását. 
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I. Alapelvek 
 
Nyitottság - A Magyar Ifjúsági Értekezlet nyitott minden olyan romániai magyar ifjúsági szervezet felé, amely 
célként tûzi ki az ifjúság érdekeinek képviseletét. Ezen túlmenõen az Ifjúsági Értekezlet és tagjainak célja az új 
kezdeményezések felkarolása. Kiemelt figyelmet szentel a szórványvidéken élõ fiatalok önszervezõdéseinek 
támogatására. 

Szakértelem - A Magyar Ifjúsági Értekezlet - tagjai és testületei révén - megfelelõ szakmai szint elérésére 
törekszik a vállalt feladatok megoldásában, a célok megvalósításában. Ugyanakkor vállalja tagjainak, és az 
egyes ifjúsági szervezõdések képviselõinek folyamatos képzését. 

Partnerség - Az RMDSZ és az ifjúsági szervezõdések közötti együttmûködési viszony kialakítása és egymás 
segítése kölcsönös cél, mind országos, mind helyi szinten. Ugyanakkor a Magyar Ifjúsági Értekezlet és tagjai 
partnerségi viszony kialakítására törekednek minden olyan intézménnyel és szervezettel, amely a kitûzött 
célok szempontjából befolyásoló tényezõ lehet. Cél a partnerségi viszony kialakítása: 

•    minden együttmûködni kívánó ifjúsági szervezettel,    
•    hasonló jellegû, román ifjúsági szervezetekkel,    
•    hasonló jellegû, határon túli és nemzetközi ifjúsági szervezetekkel,    
•   a különbözõ állami intézményekkel és ezek helyi kirendeltségeivel,    
•   a helyi önkormányzatokkal,    
•   a civil szféra különbözõ szervezeteivel. 

  



 II. A Magyar Ifjúsági Értekezlet feladatkörei 
  
Érdekfeltárás 

• a romániai magyar ifjúság és az ifjúsági szervezetek érdekeinek, igényeinek feltárására irányuló 
kezdeményezések szorgalmazása,    

• aktív részvétel a felmérési folyamat minden szakaszában,     
• az ifjúsági szervezõdések tagságával való állandó kapcsolattartás szorgalmazása és segítése; 

érdekfeltáró fórumok szervezése,    
• felmérések, közvélemény-kutatások rendelése, kivitelezése. 

  
Érdekegyeztetés 

• az érdekegyeztetés kereteit a Magyar Ifjúsági Értekezlet és a területi ifjúsági egyeztetõ tanácsok 
biztosítják, országos, valamint helyi szinten,    

• a Magyar Ifjúsági Értekezlet keretet biztosít a feltárt problémák széles körû megvitatására, melybe 
bevon minden érintett politikai-, közösségi- és civil fórumot - a partnerségi alapelvnek 
megfelelõen,    

• folyamatos érdekegyeztetés az RMDSZ területi és országos fórumaival.  Érdekképviselet és 
érdekérvényesítés   

• az ifjúsági szervezõdések céljainak, érdekeinek, programjainak képviselete helyi szinten a területi 
ifjúsági egyeztetõ tanácsokon keresztül, 

• az ifjúsági szervezetek céljainak, érdekeinek, programjainak képviselete országos szinten a Magyar 
Ifjúsági Értekezleten keresztül, 

• a Magyar Ifjúsági Értekezlet tagszervezeteinek képviselete belföldi fórumokon, az intézmények és a 
civil szférával való kapcsolatban, 

• a Magyar Ifjúsági Értekezlet tagszervezeteinek képviselete külföldi fórumokon, 
• az érdekképviselet és az érdekérvényesítés legfontosabb mozzanata az RMDSZ-szel való 

együttmûködés: 

  

• az érdekegyeztetés folyamatát követõen döntés-elõkészítés, ajánlások formájában, 
• konzultálás és véleményezés az ifjúsággal kapcsolatos törvényalkotási eljárásokat megelõzõen, 
• javaslattétel az RMDSZ ifjúsági stratégiájára vonatkozóan, 
• támogatási rendszerek döntési mechanizmusaiban való részvétel, 

 
  
III. Tagság 

•          országos ifjúsági szervezetek 
•          területi ifjúsági egyeztetõ tanácsok 

 
  
Tagfelvételi és képviseleti kritériumok 
 
1. Országos ifjúsági szervezetek esetében 

• tag lehet bármely jogilag bejegyzett ifjúsági szervezet - legalább három megyében mûködõ tag- ill. 
fiókszervezettel -, mely írásban kéri felvételét a Magyar Ifjúsági Értekezletbe és elfogadja a Szovátai 
Ajánlást valamint a Magyar Ifjúsági Értekezlet mûködési szabályzatát, 

• az országos szervezetek a Magyar Ifjúsági Konferenciában való képviseleti arányát a mûködési 
szabályzat határozza meg. 

2. Területi ifjúsági egyeztetõ tanácsok esetében 



• a Magyar Ifjúsági Értekezlet tagja minden olyan területi ifjúsági egyeztetõ tanács, mely elfogadja a 
Szovátai Ajánlást és a Magyar Ifjúsági Értekezlet mûködési szabályzatát, 

• a területi ifjúsági tanácsok az Ifjúsági Értekezleten való részvételi arányát a mûködési szabályzat 
határozza meg. 

 
IV. Szerkezet 

Értekezlet 

•   félévente kerül megszervezésre, 
•   céljainak, a Magyar Ifjúsági Értekezlet tevékenységi területeinek és az aktuális problémáknak 

megfelelõen állítja össze programját. 

 
Mûködési alapelv: 

• minden Értekezlet egy cselekvési prioritás-csomagot dolgoz ki, és ennek fényében alakítja 
tevékenységét, 

• állandó és különleges munkacsoportokat hoz létre, melyek tevékenységei a cselekvési prioritások 
megvalósítására irányulnak. 

Soros elnök 

•       féléves mandátummal rendelkezik és az Értekezlet választja, 

•       jogkörét a mûködési szabályzat határozza meg. 

 
  
Munkacsoportok 
 
1. Képviseleti munkacsoport 

•         tevékenységét az érdekképviselet és érdekérvényesítés terén fejti ki 

2. Szakértõi munkacsoport 

•   tevékenységét az érdekfeltárás terén fejti ki, 
•   meghatározó tevékenységei: tanulmányok, szakanyagok készítése, törvényjavaslatok 

véleményezése, 
•   külsõ szakemberek bevonása, 
•   a feltárás, egyeztetés, képviselet és érvényesítés szakmai és elméleti hátterét biztosítja. 

 
3. Szervezetfejlesztési munkacsoport 

• meghatározó tevékenységei: tanácsadás, képzések, tréningek biztosítása az ifjúsági szervezetek 
számára, 

• új kezdeményezések, újraalakuló ifjúsági szervezõdések segítése, 
• hátrányos helyzetû és szórványban mûködõ szervezetek tevékenységének segítése. 

 
4. Különleges munkacsoportok 

• a prioritás-csomag, az aktuális problémák és helyzetek mentén kialakuló munkacsoportok. 

A munkacsoportok szabad jelentkezés és meghívás alapján szervezõdnek, mûködésüket a belsõ szabályzat 
határozza meg. 



 
  
Titkárság 

•     a Magyar Ifjúsági Értekezlet adminisztratív testülete hatáskörei: 
•     a féléves konferenciák elõkészítése és szervezése, 
•     különbözõ adminisztratív feladatkörök ellátása, 
•     rendszeres támogatás, dokumentálás, mediatizálás. 

 
  
Felügyelõ Testület 

•     hatásköre: felügyeli a Magyar Ifjúsági Értekezlet alapelveinek betartását. 

 
V. Javaslat a területi ifjúsági egyeztetõ tanácsok létrehozására 
 
Alapelv: a Magyar Ifjúsági Értekezlet területi reprezentativitását a területi ifjúsági egyeztetõ tanácsok 
biztosítják. 
 
Feladatkörök: a Magyar Ifjúsági Értekezlet feladatkörei területi szinten kiegészülnek a helyi sajátosságokkal: 
az ifjúság és az ifjúsági szervezõdés jellegzetesen helyi problémáival és a megoldásokat biztosító 
mechanizmusokkal. 
  
Tagság 

• a területi ifjúsági egyeztetõ tanácsok tagja lehet bármely ifjúsági csoport, szervezet, mely írásban 
kéri felvételét a területi ifjúsági egyeztetõ tanácsba és elfogadja a Magyar Ifjúsági Értekezlet 
alapelveit illetve az RMDSZ programját és alapszabályzatát 

• a csoportok, szervezetek a tanácsokban való képviseleti arányát az adott tanács mûködési 
szabályzata határozza meg, a Magyar Ifjúsági Értekezlet alapelveinek értelmében. 

Szerkezet, mûködés 
 
A területi ifjúsági egyeztetõ tanácsok alkalmazhatják a Magyar Ifjúsági Értekezlet szerkezeti felépítését és 
belsõ szervezési elvét - ezeket helyi sajátosságoknak megfelelõen alakíthatják. 
 
A területi egyeztetõ tanácsok létrehozása 

• a már létezõ területi ifjúsági egyeztetõ tanácsokat a Magyar Ifjúsági Értekezlet tagként fogadja el, 
amennyiben azok felvételüket kérik, 

• azon területeken, ahol nem mûködnek ifjúsági egyeztetõ tanácsok, ott az RMDSZ területi szervezetei 
kezdeményezhetik ezek létrehozását a Szovátai Ajánlás jegyében, 

• amennyiben bizonyos területeken nem lehet ifjúsági egyeztetõ tanácsokat állandóan mûködtetni, ott 
félévente a Magyar Ifjúsági Értekezlet és az RMDSZ megbeszélésre hívja az ifjúsági szervezõdéseket, 
egyeztetés céljából. 

A területi ifjúsági tanácsok mûködési szabályzata a helyi sajátosságok mentén alakul, a Magyar Ifjúsági 
Értekezlet ajánlhat egy mintát, és esetenként segít a megfelelõ szervezési elv, szervezési keret kialakításában. 

 
VI. A Szovátai Ajánlás jegyében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség felkínálja: 

•       az érdekképviselet és érdekérvényesítés lehetõségeinek megteremtését, 

•      az RMDSZ döntéshozatali fórumain való részvételt, 
•      a folyamatos konzultálást az ifjúsággal kapcsolatos törvényalkotási eljárásokat megelõzõen, 
•      a területi ifjúsági egyeztetõ tanácsok mûködési feltételeinek biztosítását és mûködésük segítését 

(ahol a megfelelõ keretek erre adottak), 



•      az állandó jellegû konzultálást a helyi szintû problémákról, 
•      normatív támogatást a Magyar Ifjúsági Értekezlet mûködésére. 

 
VII. A Szovátai Ajánlás jegyében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elvárja: 

•     a reprezentativitást, 
•     a folyamatos és kölcsönös informálást, konzultálást, 
•     a Magyar Ifjúsági Értekezlet résztvevõ szervezetektõl és a területi ifjúsági egyeztetõ tanácsok 

tagszervezeteitõl, hogy fogadják el az RMDSZ Programját, és támogassák a Szövetség különbözõ 
testületei döntéseinek végrehajtását, 

•      a kölcsönös támogatást a célok megvalósításában, a tevékenységek szervezésében, 
•      a Szovátai Ajánlás elfogadását és betartását.  

	  


