
 

Jegyzőkönyv 
a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács 2019. november 18-án tartott Közgyűléséről 

 (18:00 óra, Edutus Egyetem, Ereky István terem, Budapest V. kerület, Falk Miksa utca 
1. 1. emelet) 

A Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács (továbbiakban: MIAT) 2019. november 18-án tartotta meg 
rendes Közgyűlését, melyen a Magyar Atlanti Tanács (továbbiakban: MAT) képviseletében 
Felkai Anna, Dr. Kajdi József, valamint a MIAT Tagsága vett részt. A jelenlévők létszáma 
alapján (9 tag) a Közgyűlés határozatképes volt. 

1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
A megjelent tagok egyhangúlag megválasztották a Közgyűlés levezető elnökének 
Debrenti Á. Félixet, a jegyzőkönyv vezetőjének Hende Olivért, a jegyzőkönyvet 
hitelesítő tanúknak Rusz Boglárkát és Bodnár Istvánt. 

2. Napirend ismertetése 
Ezt követően a MIAT elnöke ismertette az napirendet, melyet a megjelent tagság 
egyhangúan megszavazott. 

3. Szakmai beszámoló a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács 2018/19-es működéséről 
Az elfogadott napirend értelmében Debrenti Á. Félix elnök részletesen beszámolt a 
MIAT 2018/19-es tevékenységéről a Közgyűlés számára és ismertette a szervezet 
tevékenységét (közgyűlések, elnökségi ülések, konferenciák, rendezvények, 
csapatépítők stb. melyet részletesen a 2019. évi MIAT beszámoló dokumentum 
tartalmaz). Az ülésen megjelent Felkai Anna, a MAT ügyvezető alelnöke, aki a 
beszámoló végén megköszönte és kifejezte elismerését az Elnökség felé az elért 
eredményekért, továbbá kitért arra, hogy mindezeket az újjáalakulást követő évben 
sikerült elérni, ami külön kiemelendő. Ezután tájékoztatta röviden a jelenlevőket a 
brüsszeli ATA-ban felmerülő konfliktusokról és ezek kihatásairól a YATA-ra, a 
várhatóan jövő évi rendezésről, majd a soron következő londoni NATO Engages 
eseményt is megemlítette. Beszédében biztosította a MAT jövőbeni támogatását a 
MIAT felé, mely tagjai, mind anyagilag mind szervezetileg számíthatnak az 
anyaszervezetre. A hozzászólásra reagálva a MIAT elnöke is köszönetet mondott az 
eddigi bizalomért és reményét fejezte ki, hogy a sikeres közös munka és együttműködés 
folytatódni fog a jövőben is. 

4. 2019/2020 program tételes megtárgyalása 
A következő napirendi pontot Rusz Boglárka ismertette, ami tartalmazta a MIAT 
2019/2020-es évben megvalósítandó célul kitűzött terveket. Részletgazdag beszámolója 
négy fő téma köré csoportosult, nevezetesen: I. Aktuális feladatok, mely az időben és 
fontosságot tekintve prioritást élvező területeket jelentette (online felületek, belső 
szervezeti adminisztráció megszervezése, folyamatos kapcsolattartás a MAT-tal), II. 
Szakmaiság, ezalatt elsősorban a lehetséges hazai és külföldi konferencia látogatási 
lehetőségek, tanulmányutak, versenyek és ösztöndíjak felkutatása és egymással való 
megosztása szerepelt, különös tekintettel a YATA-val kapcsolatos eseményekre. 
Továbbá megfogalmazásra került a tagság publikációs tevékenységének ösztönzése és 
támogatása, melyre a megfelelő felületek biztosítását a MIAT vállalja. Szépvölgyi 



 

Norbert hozzászólásában mindezt kiegészítette, egy lehetséges Brüsszeli EU parlamenti 
látogatással, mely tervezett programot a MAT 2019/2020-as programterve is 
tartalmazza. Ezt követően Felkai Anna a Közgyűlés figyelmébe ajánlotta a MAT 
társzervezésében létrejövő“Digitális biztonságpolitika” pályázatot és buzdított az ezen 
való részvételre. III. Közösségépítés, elsősorban a tagság belső integráltáságát biztosító 
szabadidős „csapatépítő” jellegű programok kerültek ismertetésre, illetve a jövő évi 
NATO-futáson (immáron harmadik alkalommal) induló váltó indítása is 
megfogalmazódott. IV. Nyilvános programok szervezése, a hazai és nemzetközi 
kapcsolatok, partnerségek kialakítása és elmélyítése (pédául diákszervezetekkel), 
továbbá ezeken keresztül közös rendezvények megszervezése, melyeket a MAT-tal 
egyeztetve és szorosan együttműködve kell megvalósítani, továbbá a MAT 
rendezvényein való részvétel és segítségnyújtás. Felkai Anna felhívta a MIAT tagok 
figyelmét Sztáray Péter december 11-ei előadására, amely a MAT szervezésében kerül 
megrendezésre. 

5. Belső működési struktúra megvitatása 
A tervezett belső működési struktúráról Bodnár István tartott tájékoztatást, melynek 
keretében ismertette, hogy milyen elvek mentén fog megvalósulni a közös munka a 
szervezeten belül, továbbá az egyes tisztségekkel járó kötelezettségekről felvilágosította 
a tagságot (elnök, alelnökök, titkár, intézményi koordinátor, program koordinátor, 
ambassadorok, kötetlen program felelősök, kommunikációért felelős személyek, 
weboldal-marketing-arculatért felelősök). A beszéde végén a lehetséges pályázatok 
jelentkezési feltételeiről, és menetéről, illetve ezek feltérképezéséről esett szó. 

6. Tisztségviselők megválasztása 
Az utolsó előtti napirendi pont keretében sor került a MIAT elnökségének 
megválasztására, mely megbízatás mandátuma az elfogadott SZMSZ értelmében egy 
évre szól. Először Debrenti Á. Félixet egyhangúlag a MIAT elnökének választotta a 
Közgyűlés. Ezt követően a két alelnök személyéről született döntés, Rusz Boglárkát 
egyhangúlag, illetve Bodnár Istvánt szintén egyhangúlag választotta meg a jelenlevő 
tagság az alelnöki pozíciók betöltésére. A további tisztségekről a későbbiekben egy 
Elnökségi határozat fog dönteni, amely alapján kinevezésre kerülnek a tagok. A fent 
említett napirendi pont alatt ismertetett új tisztségek egyúttal szükségessé tették az 
SZMSZ módosítását, melyet a jelenlevő tagok Debrenti Á. Félix javaslatára 
kezdeményeztek, erre a soron következő Közgyűlésen fog sor kerülni. Egyetértés volt 
a tagság bővítését illetően is, így az elkövetkezendő hónapok fontos feladata az új tagok 
bevonása. 

7. Egyebek 
Egyebek napirendi pontban Szépvölgyi Norbert hívta fel a tagság figyelmét a jövő 
évben esedékes MUNAPEST vitaversenyre. 

 
A jegyzőkönyvet készítette: Hende Olivér 
A jegyzőkönyvet hitelesítették:  

           Rusz Boglárka                    Bodnár István  
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