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Az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokró l

A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és
fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és a világ társadalmi és gazdasági haladásá t
szolgáló folyamatoknak, illetve egyenl ő eséllyel részesülhessen azok eredményeibő l. A célok
elérése érdekében — az Alkotmánnyal, az Európai Unió és az Európa Tanács célkitűzéseive l
összhangban — az Országgyűlés a következő törvényt alkotja :

I. Fejezet

Általános rendelkezése k

A törvény célj a

1 . §

(1) E törvény célja a családon és iskolán kívüli közegben az ifjúságot érint ő állami :
kormányzati és önkormányzati közfeladatok kijelölése, az ifjúság programjait, szervezeteit ,
kezdeményezéseit segítő támogatási rendszer, az ifjúsági közfeladatok ellátását szolgál ó
intézményrendszer működési feltételrendszerének jogi és igazgatási megalapozása, az ifjúság i
koordináció megteremtése, továbbá az ifjúsági koordinációban és a döntéshozatalban való
ifjúsági személyi és ifjúsági civil részvétel országos, valamint helyi rendszere kiépítéséne k
támogatása, a költségvetési források biztosítása, azok felhasználásának és az ifjúsági civi l
források közfeladat-ellátásba történ ő bevonásának szabályozásával együtt elsősorban.
(2) Célja továbbá, hogy megteremtse az ifjúság szervezeti és személyes részvételéne k
rendszerét a demokratikus egyeztető folyamatokban, a korosztályt érintő országos, regionáli s
és helyi szintű döntésekben .

A törvény hatálya

2. §

A törvény személyi hatálya alá tartoznak :
a) a gyermekek, serdül ők és fiatalok, valamint szervezeteik és közösségeik ;
b) az ifjúsággal kapcsolatos tevékenységet folytató kormányzati, önkormányzati szervek é s
intézményeik ;
c) az ifjúsággal kapcsolatos tevékenységet folytató nemkormányzati és szakmai szervezete k
és intézményeik .

Értelmező rendelkezések

3. §

E törvény alkalmazásában
a) gyermek: a 14 év alatti személy;
b) serdülő 15-18 év közötti személy;



c) fiatal : a 19-30 év közötti személy;
d) ifjúság: az a), b) és c) pontban meghatározott személyek együttesen ;
e) nemkormányzati szervezet : az egyesülési jogról szóló 1989. évi II . törvény alapján létrejött
társadalmi szervezet, társadalmi szervezetek szövetsége, munkavállalói érdek-képviseleti
szervezet ifjúsági tagozata, szervezete vagy szövetsége, illetve az 1990 . évi IV. Trv. alapján
bejegyzett egyházak tagozata/bizottsága, (kivéve a politikai pártot, a munkáltatói é s
munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet és a biztosító egyesületet) és a Polgár i
Törvénykönyvről szóló 1959 . évi IV . törvény alapján létrejött alapítvány (ide nem értve a
közalapítványt) ;
f) ifjúsági közösség : gyermekek, serdülők illetve fiatalok jogi személyiséggel nem
rendelkező , együttműködő csoportot alkotó közössége;
g) ifjúsági szervezet : létesítő okirata szerint ifjúsági feladatokat ellátó alapítvány, társadalmi
szervezet vagy munkavállalói érdek-képviseleti szervezet ifjúsági tagozata, szervezete vagy
szövetsége, illetve az 1990 . évi IV . Trv. alapján bejegyzett egyházak ifjúsági
tagozata/bizottsága, - ide nem értve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdek -
képviseleti szervezeteket, illetve a biztosító egyesületeket és a közalapítványokat ;
h) korosztályi ifjúsági szervezet : ifjúsági céllal bejegyzett nemkormányzati szervezet, amely
tagjainak és vezetőségének legalább 75%-a gyermek, serdülő illetve fiatal ;
i) szakmai ifjúsági (ifjúsági célú) szervezet: ifjúsági céllal bejegyzett nemkomrányzati
szervezet, amely tevékenységének célja

ia) a gyermekek, serdülők illetve a fiatalok által igénybe vehető szolgáltatás ,
szolgáltatások működtetése;
ib) a gyermekek, serdülők illetve a fiatalok élethelyzetének felmérése, kutatása ;
ic) a gyermekek, serdülők illetve a fiatalok élethelyzetével összefüggő szakértői
munka.

j) helyi ifjúsági szervezet : létesítő okirata szerint ifjúsági feladatokat kiemelt célként
megjelenítő, helyi, települési szintű tevékenységi körrel rendelkez ő nerckormányzati
szervezet ;
k) kistérségi ifjúsági szervezet : létesítő okirata szerint ifjúsági feladatokat kiemelt célként
megjelenítő, több, ugyanazon közigazgatási kistérségben lév ő településre vagy a főváros egy
kerületére kiterjedő tevékenységi körrel rendelkez ő nerckormányzati szervezet, amely ezt az e
törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott módon, hitelt érdemlően bizonyítja;
1) regionális ifjúsági szervezet : létesítő okirata szerint ifjúsági feladatokat kiemelt célként
megjelenítő , legkevesebb három megyére vagy a főváros egészére kiterjedő tevékenységi
körrel rendelkező nemkormányzati szervezet, amely ezt az e törvény végrehajtásáról szól ó
rendeletben meghatározott módon, hitelt érdemlően bizonyítja;
m) országos ifjúsági szervezet : az az ifjúsági szervezet, amelynek tevékenysége legaláb b
három tervezési - statisztikai régióra kiterjed és amely ezt az e törvény végrehajtásáról szól ó
rendeletben meghatározott módon, hitelt érdemlően bizonyítja ;
n) országos ifjúsági szervezeteket tömörítő szövetség : olyan szervezet, amelynek legalább 1 0
országos ifjúsági szervezetnek minősülő tagszervezete van és amelyek nem tagjai más e
meghatározott szövetségnek ;
o) ifjúságsegít ő szakember: az ifjúságsegítő szakképesítés szakmai é s
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló rendelet szerinti tevékenységet végz ő , illetve külön
rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező szakember;
p) ifjúsági részvétel : az ifjúság – kormányzati, illetve önkormányzati eszközökkel garantált –
egyéni, valamint kollektív részvétele a társadalmi folyamatok alakításában, továbbá a
társadalmi intézmények működtetésében ;
q) ifjúsági célú intézmény: az állami ifjúsági közfeladatok ellátása érdekében működtetett – az
ifjúsági korosztályokat, mint szolgáltatást igénybe vevőket célzó – létesítmény ;



r) régió: a területfejlesztésrő l és területrendezésről szóló 1996. évi XXI . törvény 5 . § ea)
pontjának megfelelő tervezési-statisztikai (nagy) régió ;
s) érdekeik védelmében akadályozott csoportok : elsősorban a fogyatékos gyermekek ,
serdülők és fiatalok köre, illetve a szociális, kulturális hátrányokat halmozottan elszenved ő
ifjúsági rétegek .
t) ifjúsági referens : a települési és helyi önkormányzat által az ifjúsággal kapcsolatos
közigazgatási feladatok ellátására, a településen él ő gyermekek, serdülők és fiatalok
önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó problémáinak feltárására megbízott személy .
u) ifjúsági koordinátor : a megyei és a fővárosi önkormányzat által az ifjúsággal kapcsolato s
közigazgatási feladatok ellátására, a településen élő gyermekek, serdülők és fiatalok
önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó problémáinak feltárására megbízott személy

II . Fejezet

Az állam ifjúsági feladatai

Az Országgyűlés ifjúsági feladatai

4 . §

Az Országgyű lés
a)jogalkotói és ellen őrző tevékenysége során különös figyelmet fordít az ifjúság korosztályo k
jogainak és érdekeinek érvényesülésére ;
b) ötévente Jelentést fogad el a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989 . november 20-án
kelt, az 1991 . évi LXIV . törvényben kihirdetett Egyezmény érvényesülésér ő l
Magyarországon ;
c) hosszú távú (15 éves) Nemzeti Ifjúságstratégiát fogad el . A Nemzeti Ifjúságstratégi a
meghatározza mindazon társadalompolitikai célokat, amelyek a gyermekek, serdül ők és
fiatalok szocializációs folyamatainak elemzéséből következnek, és amelyek az ifjúság
életminőségének, élethelyzetének, létbiztonságának, társadalmi perspektíváinak javításá t
eredményezik ; különös tekintettel az információhoz, a tudástőkéhez való hozzáférésre, a
munkavállalásra, az otthonteremtésre, az egészségfejlesztésre, a családalapításra, illetve a
jogérvényesítés eszközeihez való hozzáférés esélyeinek javítására .
d) megválasztja az ifjúsági jogok országgyűlési biztosát.

A Kormány ifjúsági feladata i

5 . §

A Kormány
a) a Nemzeti Ifjúságstratégia megállapításai alapján javaslatot tesz az Országgy űlésnek az
ifjúság helyzetét és problémáit érintő törvények, határozatok megalkotására,
b) kétévente Ifjúsági Programot (a továbbiakban: Program) fogad el, amelyben meghatározza
a Nemzeti Ifjúságstratégia céljainak megvalósításából fakadó kormányzati feladatokat, azo k

felelőseit, végrehajtásuk mechanizmusait és a végrehajtáshoz szükséges forrásokat, azo k

költséghelyeit. A Program keretében — a Nemzeti Ifjúságstratégiával összhangban, az abban
megfogalmazott célok elérése, az ifjúság lehetőségeinek bővítése, életminőségének javítása

érdekében meg kell határozni
ba) az elérendő rövid- és középtávú célokat ;
bb) a célok megvalósításához szükséges feladatokat és azok ütemezését ;



bc) a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközöket és a megvalósításban résztvevő
intézményeket és szervezeteket ;
bd) a feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat .

Két év elteltével, az újabb Ifjúsági Program elfogadása el őtt az Ifjúsági Koordinációs
Tanáccsal egyetértésben Jelentésben tájékoztatja az Országgyűlést a Nemzeti Ifjúságstratégi a
időarányos végrehajtásáról . A Program teljesítéséről szóló Jelentésben be kell számolni a
Programban meghatározott célok érdekében megtett intézkedésekről, az ifjúságpolitikai
feladatok megvalósulásának üteméről, valamint az esetleges elmaradásokról, s ezek okáról ,
továbbá a teljesülés érdekében szükséges további feltételekről .
c) gondoskodik az ifjúsági korosztályok érdekeinek az államigazgatási döntéshozatalban való
figyelembevételéről ;
d) létrehozza és működteti az ifjúsági érdekegyeztetés és a civil-kormányzati együttműködés
országos rendszerét, gondoskodik a nemkormányzati ifjúsági szervezetek képvisel őinek
részvételét biztosító forráselosztás országos és regionális rendszerének kialakításáról ,
biztosítja e rendszer működésének feltételeit ;
e) az ifjúsági ügyekért felel ős miniszter útján biztosítja az ifjúsággal kapcsolatos kormányzat i
feladatok végrehajtását, illetve koordinációját ;
f) részt vesz az ifjúsággal kapcsolatos nemzetközi együttm űködésben, ideértve az ifjúsággal
kapcsolatos feladatokat ellátó nemzetközi szervezetek munkájában való részvételt, előkészíti
és megköti az ifjúsággal kapcsolatos, hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződéseket;
g) ötévente Jelentést készít és terjeszt az Országgy űlés elé elfogadásra a Gyermek jogairól
szóló Egyezmény érvényesülésérő l Magyarországon ;
h) összehangolja a kormányzati szintű ifjúságpolitikai programokat, intézkedéseket ;
i) az Országgyűlés számára javaslatot készít az ifjúsági, különösen a gyermeki jogok
érvényesítése érdekében indult közigazgatási, bírósági és más eljárásban a különleges jogi
helyzethez igazodó eljárási jogok és garanciák biztosítására vonatkozóan .

Az ifjúsági ügyekért felelős miniszter ifjúsági feladata i

6 . §

Az ifjúsági ügyekért felel ős miniszter (a továbbiakban : miniszter)
a) ellátja a Nemzeti Ifjúságstratégiában és az Ifjúsági Programban meghatározott feladatokat ,
az ifjúságban rejl ő erőforrások kibontásának és a korosztályok társadalmi integrációjának
elősegítését, kiemelve

aa) Az ifjúsági korosztályok sikeres társadalmi integrációjához szükséges környeze t
fejlesztését, különösen a gyermekvállalás, családteremtés terén, az önálló egzisztenci a
megteremtése és az esélyegyenl őség, szolidaritás terén .
ab) Az ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének elősegítését, különösen
a tanulás és környezete, a kulturális értékteremtés, kultúraközvetítés és a tudatosság é s
társadalmi integráció terén .
ac) Az ifjúsági szakma és az ifjúsági civil szervezetek munkájának el ősegítését
különösen a civil társadalom, az er őforrások és feltételek biztosítása és az Ifjúságügy,
ifjúsági szakma, ifjúsági munka terén

b) kétévente Ifjúsági Programot készít, két év elteltével, az újabb Ifjúsági Program elfogadás a

előtt elkészíti a Jelentést az Ifjúsági Programról és a Nemzeti Ifjúságstratégia id őarányos

végrehajtásáról ;
c) a Kormány nevében ellátja a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989 . november 20-
án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991 . évi LXIV. törvényben foglaltak



végrehajtásának összehangolásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti a z
Egyezményben foglaltak érvényesülésérő l szóló jelentéseket ;
d) segíti az ifjúsági, különösen a gyermeki jogok érvényesítését és az azokat szolgál ó
tevékenységeket, figyelemmel kíséri a jogok érvényesülését és ezt vizsgáló monitoring é s
értékelő rendszert működtet ;
e) eljárásokat, alkalmas módszereket és további forrásokat biztosít az érdekeik védelmébe n
akadályozott ifjúsági csoportok helyzetének javítására, részvételük biztosítására ,
jogérvényesítési lehet őségeik bővítésére, érdekeik megjelenítési esélyeinek javítására ,
valamint az alacsonyküszöbű , ártalomcsökkentő , megelőző-egészségfejlesztő szolgáltatások
finanszírozására ;
f) elősegíti az ifjúságra vonatkozó egészségfejlesztési feladatok ellátását és az ifjúság i
turizmus, a táborozás, a tömegsport, a közösségi élet, a közkultúra, a közm űvelődés, a
kulturált szórakozás feltételeinek bővülését, valamint a játékkultúra és a játszóterek
fejlesztését szolgáló programokat ;
g) támogatja az ifjúságkutatást, az ifjúság élethelyzetének, igényeinek jobb megismerését ;
h) együttműködik a Nemzeti Ifjúsági Képviselettel, az ifjúsági érdekegyeztetés szerveivel é s
az ifjúsági érdekképviseleti szervezetekkel, ellátja az ezek működésével összefüggő operatív
feladatokat, ellátja az ifjúsági egyeztetés országos rendszerével kapcsolatos feladatokat ;
i) szakmai támogatást nyújt a helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak ellátásához ,
együttműködik a települési ifjúsági célú intézményekkel, valamint civil szervezetekkel, segít i
a településen tevékenykedő ifjúsági célú civil szervezetek, intézmények, létesítmények
működését, figyelemmel kíséri és elősegíti az ifjúsági korosztályok tagjait érintő helyi és civi l
kezdeményezések, szolgáltatások, programok megvalósulását, gondoskodik ezek és a
kormányzati intézkedések összhangjáról, figyelemmel kíséri az ifjúsági korosztályok tagjai t
érintő szolgáltatások helyi szintű együttműködését, kidolgozza az együttműködésük
fejlesztését szolgáló programokat ;
j) együttműködik ifjúsági ügyekben az Országos Területfejlesztési Tanáccsal, a regionáli s
fejlesztési tanácsokkal, a megyei területfejlesztési tanácsokkal, illetve a térségi fejlesztés i
tanácsokkal;
k) gondoskodik az ifjúsági közfeladatok megvalósítását szolgáló közhasznú ifjúsági cél ú
ingatlanvagyon nyilvántartásáról és az önkormányzati ingatlanvagyon célszerű
működtetésének, fejlesztésének támogatásáról ;
1) kidolgozza és működteti az ifjúsági korosztályok tagjainak életpálya-építéséhez szükséges

információk elérhetőségét biztososító szolgáltatások rendszerét ;
m) kidolgozza az ifjúsági korosztályok tagjainak egyéni és közösségi kompetenciáit fejleszt ő
közösségi és nem-formális pedagógiai programokat, működteti az e célt szolgáló
szolgáltatások rendszerét ;
n) kidolgozza az ifjúsági korosztályok tagjainak társadalmi részvételét fejleszt ő programokat,
elősegíti a gyermekek szabad véleménynyilvánítási jogának gyakorlását ;
o) kidolgozza és működteti az ifjúsági szervezetek és a közoktatási intézmények keretében ,
szervezetten megvalósuló, munkatapasztalat szerzést szolgáló önkéntes és nemzetköz i

mobilitási programok rendszerét ;
p) közreműködik az ifjúsági szakemberek képzésében és továbbképzésében, az ifjúság i

(ifjúságsegítői) munka és ifjúsági szakértői szakmai hátterének biztosítása érdekében

együttműködik az e feladatokat ellátó intézmények felügyeletét ellátó minisztériumokkal ,
biztosítja az ifjúsági szakma, ifjúsági munka feltételrendszerét ;
q) más minisztériumok feladat- és hatáskörét nem érintő ügyekben koordinálja a
minisztériumok és az országos hatáskörű szervek ifjúsággal kapcsolatos tevékenységét ,

ifjúságot érintő intézkedéseit ;
r) ellátja a részére külön jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat .



A megyei (fővárosi) önkormányzat ifjúsági feladatai

7. §

A megyei (fővárosi) önkormányzat
a) segíti a települési önkormányzatokat ifjúsági feladataik ellátásában ;
b) segíti a települési önkormányzatokat ifjúsági intézkedési programjuk elkészítésében;
c) elősegíti a települések ifjúsági referenseinek együttműködését ;
d) segíti a helyi ifjúsági tanácsok egymással való együttműködését ;
e) segíti az ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatások területi-kistérségi települési
ellátását ;
f) ellátja az ifjúsági referens feladatait az ifjúsággal kapcsolatos megyei önkormányzat i
feladatok tervezésének, elfogadtatásának és megvalósításának koordinálására ;
g) részt vesz az ifjúság táborozási és sporttevékenységi feltételeinek biztosításában .

A helyi önkormányzatok ifjúsági feladata i

8 . §

(1) Az ifjúsági szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása a 9-11§-okban meghatározot t
szolgáltatások tekintetében a helyi, illetve a fővárosi kerületi önkormányzat, a 12-13§-okban
meghatározott szolgáltatások tekintetében a megyei, illetve a fővárosi önkormányzat, 9-14-
okban a megyei jogú város önkormányzatának feladata .
(2) Valamennyi városi és az a települési önkormányzat, amelyik területén ötezer főnél több
állandó lakos él, ifjúsági közösségi tér és ifjúsági információs pont működésérő l gondoskodik.
(3) Valamennyi olyan település, amelyik területén húszezer főnél több állandó lakos él ,
ifjúsági közösségi tér és ifjúsági információs és tanácsadó iroda működésérő l gondoskodik.
(4) A megyei jogú város és a fővárosi kerület ifjúsági közösségi tér, ifjúsági információs é s
tanácsadó iroda és felkereső jellegű ifjúsági szolgáltatás működéséről gondoskodik.
(5) A megyei és a fővárosi önkormányzat önálló önkormányzati ifjúsági tábor m űködéséről
gondoskodik .

Ifjúsági szolgáltatások

Ifjúsági közösségi tér

9.§

(1) Az ifjúsági közösségi tér az ifjúság rendszeres vagy alkalmi közösségi tevékenységének ,
szabadidejük hasznos eltöltésének, az ifjúsági közösségek és az ifjúsági szervezete k
működésének, valamint programjaik megvalósításának kerete, mint infrastrukturáli s
környezet, illetve az arra épül ő (vagy ahhoz kapcsolódó) szolgáltatásrendszer.
(2) Az ifjúsági közösségi térben nyújtandó ifjúságsegítő szolgáltatások körébe tartozik
különösen
a) az ifjúság testi és lelki egészségét veszélyeztet ő jelenségekkel kapcsolatos megelőző ,
figyelemfelhívó programok szervezése ;
b) a hátrányos helyzetű gyermekeket, serdülőket, fiatalokat segítő programok szervezése ;
c) az ifjúsági közösségek kialakulását és fejl ődését elősegítő tevékenység folytatása ;
d) a helyi ifjúság igényei szerinti kulturális, szabadidős programok szervezése ;
e) foglalkoztatási információs és tanácsadási szolgáltatás szervezése ;



f) az önkéntesség támogatása ;
g) a hazai és nemzetközi mobilitás segítése .

Ifjúsági információs pon t

10. §

(1) Az ifjúsági információs pont az ifjúság korosztályi sajátosságainak, szükségleteine k
megfelelő információ elérhetőségét biztosító szolgáltatás .
(2) Az ifjúsági információs pont elsődleges feladata, hogy a gyermekek, serdül ők, fiatalok
információs szükségleteinek kielégítése, várható problémáinak megel őzése, illetve
csökkentése érdekében információs szolgáltatást m űködtessen, mely szolgáltatást az ifjúsági
korosztályok tagjai kéréseinek, szükségleteinek megfelel ő tartalommal nyújt ügyfele i
számára.
(3) Az ifjúsági információs pont
a) a külön jogszabályban meghatározott területek vonatkozásában információgyűjtést és —
szolgáltatást végez ;
b) biztosítja az Országos Ifjúsági Szolgálat által fenntartott ifjúsági adatbázishoz történ ő
hozzáférés lehetőségét .
(2) Az ifjúsági információs pont szolgáltatása megszervezhető ifjúsági közösségi té r
keretében illetve mobil információs pont formájában is .
(3) Az ifjúsági információs pont tevékenysége ellátása során együttm űködik a gyermekek ,
serdülők, fiatalok speciális élethelyzetével kapcsolatban tájékoztatási és tanácsadási
feladatkörrel rendelkező más intézményekkel, szervezetekkel, különös tekintettel az ifjúság i
információs és tanácsadó irodákkal .

Ifjúsági információs és tanácsadó irod a

11 .§

(1) Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda az ifjúsági korosztályok tagjai számár a
segítséget nyújt mindennapi életük során felmerülő problémáik megoldásában, valamin t
információs szükségleteik kielégítésében . Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda
elsődleges tevékenysége az információszolgáltatás és a tanácsadás . Az információs és
tanácsadó, illetve a korosztályspecifikus szolgáltatások egymást kiegészítve integráltan é s
egyenlő súllyal jelennek meg az iroda segítői tevékenységében.
(2) Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda az ifjúsági korosztályok tagjai várhat ó
problémáinak megelőzése, illetve csökkentése érdekében biztosítj a
a) az ifjúsági információs pont szolgáltatásait ;
b) az ifjúság élethelyzetéhez igazodó, különösen az ifjúsági korosztály élethelyzetével
összefüggő jogi ,
pszichológiai, mentálhigiénés, életvezetési, továbbtanulási, munkapiaci tanácsadást, .
(3) Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda a tanácsadó tevékenységét mindenki számár a
nyitott
formában, a személyes adatok felvétele és nyilvántartása nélkül végzi .



Felkereső ifjúsági szolgáltatá s

12. §

(1) A felkereső ifjúsági szolgáltatás
a) gondoskodik az ifjúság és közösségeik felkutatásáról a velük való kapcsolattartásról ;
személyes tanácsadói tevékenységet, mentálhigiénés és szociális támogató tevékenységet,
prevenciós tevékenységet folytat ;
b) tájékoztatást nyújt az e törvény valamint más ágazati jogszabályok alapján nyújtott, a z
ifjúságot érintő szolgáltatások helyi elérhetőségérő l;
c) szervezi az a) pont szerinti személyek és csoportok társadalmi integrációját el ősegítő
közösségi tevékenységeket .
(2) A felkereső ifjúsági szolgáltatás ellátható az ifjúsági információs pont és az ifjúság i
információs és tanácsadó iroda szerezeti kereteiben is .

Ifjúsági tábor

13. §

Az ifjúsági tábor az ifjúság közösségi igényeinek kielégítését szolgáló, legalább 10 0
férőhellyel rendelkező ifjúsági szálláshely. A 100 férőhelyet az önkormányzat több ifjúság i
tábor fenntartásával, illetve arányosan több férőhely időszakos üzemeltetésével i s
biztosíthatja. Az ifjúsági tábor igénybevételének szabályait – a rászorultság elvét, valamint a
helyi társadalmi viszonyok figyelembe vételével – az önkormányzat rendeletében határozz a
meg, azzal, hogy a tábor, illetve több tábor m űködtetése esetén a táborok együtte s
szolgáltatási hatóköre a megye, illetve a főváros teljes területére ki kell terjedjen.

Az ifjúsági szolgáltatások működése

14. §

(1) Ifjúsági szolgáltatásokat működtethet
a) a közigazgatási szerv, a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat és az egyé b
állami szerv ;
b) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy ;
c) vállalkozói engedéllyel rendelkez ő természetes személy ;
d) a magyarországi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ,
különös tekintettel a közhasznú és a kiemelkedően közhasznú szervezetekre .
e) az a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve jogi személyiség nélkül i
gazdasági társaság, amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységéne k
fő helye az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más tagállamban van,
ha megfelel az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott feltételeknek, és jogerős
működési engedéllyel rendelkezik (az a)-e) pont szerintiek a továbbiakban együtt : fenntartó) .
(2) A működési engedély kiadásáról a fenntartó kérelme alapján
a) ifjúsági információs pont, ifjúsági információs és tanácsadó iroda, ifjúsági közösségi tér ,
valamint felkereső ifjúsági szolgáltatás esetében a területileg illetékes helyi jegyző ,
b) ifjúsági tábor esetében a területileg illetékes megyei jegyz ő (együtt: jegyző), a Helyi
Ifjúsági Tanács(ok) véleményének kikérése után dönt, valamint ellen őrzi, hogy az ifjúsági
szolgáltatás működése megfelel-e a működési engedélyben és a jogszabályokban
foglaltaknak. A jegyző – külön jogszabályban foglaltak szerint – a működési engedélyt



visszavonhatja, és kötelezheti a fenntartót az ifjúsági szolgáltatás abbahagyására, h a
működése nem felel meg a jogszabályokban, illetve a működési engedélyben foglaltaknak.
(3) Amennyiben ugyanazt a szolgáltatást nemkormányzati, közhasznú vagy kiemelked ően
közhasznú státusszal rendelkező szervezet is képes ugyanolyan feltételekkel és szakmai
színvonalon ellátni, úgy azt kell előnyben részesíteni .
(4) Amennyiben a szolgáltatásokat nem az önkormányzat vagy önkormányzati szerveze t
biztosítja, illetve működteti, abban az esetben a szolgáltatást működtetőjének és az
önkormányzatnak feladatellátási szerződést kell kötnie .
(5) Az ifjúsági szolgáltatások szakmai felügyeletéről az országos ifjúsági szolgálat
gondoskodik .
(6) Az ifjúsági szolgáltatások vezetésérő l és ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz szüksége s
végzettségről külön rendelet rendelkezik

A helyi önkormányzatok ifjúsági tervezéssel kapcsolatos feladata i

Helyi ifjúsági program és cselekvési terv

15. §

(1) Az e törvényben meghatározott feladataik alapján a helyi önkormányzatok képvisel ő -
testületei rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal
kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükb ől az e
törvényben foglalt feladatokra fordítandó összeget .
(2) A megyei és a fővárosi önkormányzat, valamint a városok és kerületek önkormányzatai ,
valamint az a települési önkormányzat, amely mellett helyi ifjúsági tanács működik, vagy
amelynek területén ifjúsági szolgáltatás működik, ifjúságkutatáson alapuló három éves hely i
ifjúsági programot és éves cselekvési tervet alkot, amelyet határozat formájában fogad el .
(3) Az ifjúsági program meghatározza az önkormányzat által az ifjúsági korosztályok tagjai
részére nyújtott szolgáltatások kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos intézkedéseket ,
azok határidejét, felelőseit, valamint a megvalósításban közreműködő intézményeket és
szervezeteket, a cselekvési terv az adott év feladatait és forrásait veszi számba . Ezzel

összefüggésben
a) vizsgálja és értékeli a település vagy a megye, kerület ifjúságának társadalmi és gazdaság i

helyzetét, adottságait ;
b) bemutatja az önkormányzat által az ifjúság részére nyújtott egyes közszolgáltatásokat ,
különös tekintettel az oktatási, egészségügyi, szociális, foglalkoztatási és közm űvelődési

területre ;
c) bemutatja az önkormányzat ifjúsági civil kapcsolatainak rendszerét ;
d) meghatározza az ifjúsági szolgáltatások fejlesztésének céljait és megvalósításuk irányait ;

e) meghatározza – amennyiben a településen helyi ifjúsági tanács működik – a helyi ifjúsági
tanácsnak az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos döntéshozatali folyamataiban való

részvételének kereteit .
(4) Az önkormányzat az ifjúsági program és cselekvési terv megalkotásának kötelezettségér ő l
illetve szándékáról a helyi lakosságot, a helyi ifjúsági társadalmi szervezeteket, valamint –
amennyiben a településen helyi ifjúsági tanács m űködik – a helyi ifjúsági tanácsot a helyben

szokásos módon értesíti .
(5) Az ifjúsági program tervezetével kapcsolatban – annak a képviselőtestület vagy a

közgyűlés elé terjesztését megelőzően – az önkormányzat közmeghallgatást tart .



(6) Az önkormányzat az ifjúsági program és cselekvési terv tervezetét a helyi – megye i
önkormányzat esetén a kistérségi – ifjúsági szervezetekkel, valamint – amennyiben a
településen helyi ifjúsági tanács működik – a helyi ifjúsági tanáccsal egyezteti .
(7) Az önkormányzat az ifjúsági programot szükség szerint, de legalább három évenkén t
felülvizsgálja .
(8) A felülvizsgálat keretében az önkormányzat áttekinti az ifjúsági programban
meghatározott feladatok teljesítése érdekében megtett intézkedéseket, a feladato k
megvalósulásának ütemét, valamint az esetleges elmaradásokat, azok indokát és a teljesülés
érdekében szükséges további feltételeket .
(9) Az ifjúsági program felülvizsgálatára egyebekben az elfogadására vonatkozó szabályoka t
kell alkalmazni . Az önkormányzat az elfogadott ifjúsági programot és cselekvési tervet ,
illetve – amennyiben a településen helyi ifjúsági tanács m űködik – a helyi ifjúsági tanác s
ahhoz fűzött véleményét a helyi önkormányzat hivatalos lapjában, illetve a helyben szokáso s
módon közzéteszi .

A képviselő-testület (közgyűlés) ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottsága

16 . §

A megyei, városi önkormányzat, valamint az a települési önkormányzat, amelynek a területé n
legalább húszezer állandó lakos él, ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottságot alakít .

Ifjúsági referens, ifjúsági koordinátor

17. §

(1) A települési és helyi önkormányzat az ifjúsággal kapcsolatos közigazgatási feladato k
ellátására ifjúsági referenst bíz meg a településen él ő gyermekek, serdülők és fiatalok
önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó problémáinak feltárására, az önkormányzat i
testülethez és a hivatalhoz közvetítésére, együttműködések szervezésére, különböző ifjúság i
tevékenységek és források összehangolására.
(2) Ugyanezen célból a megyei és a fővárosi önkormányzat ifjúsági koordinátort bíz meg .
(3) Finanszírozásuk az önkormányzatokon keresztül, az e törvényben meghatározot t
feladatfinanszírozási rendszerben történik .
(4) Külön jogszabály rendelkezik az ifjúsági referens, ifjúsági koordinátor tevékenységének
végzéséhez szükséges követelményrendszer megállapításáról .

A területfejlesztés intézményrendszeréhez tartozó egyes szervek feladata i

18 . §

A területfejlesztés intézményrendszeréhez tartozó egyes szerveknek az országra, a régiókra, a

megyékre, kiemelt és kistérségekre kiterjed ő rövid, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztés i

céljai, koncepciói és intézkedései el ő kell hogy segítsék az ifjúság életmin őségének,
élethelyzetének, létbiztonságának, társadalmi perspektíváinak javítását ; különös tekintettel a

tudástőkéhez való hozzáférésre, a munkavállalásra, az otthonteremtésre, a z

egészségmegőrzésre illetve a jogérvényesítés eszközeihez való hozzáférés esélyeire .



III . Fejeze t

Civil ifjúsági együttműködések

Nemzeti Ifjúsági Képvisele t

19 . §

(1) A Nemzeti Ifjúsági Képviselet (a továbbiakban : NIK) a magyar ifjúsági korosztály tagjai t
tömörítő, számukra szolgáltatásokat végz ő és élethelyzetük feltárásával foglalkozó országos
szervezetek érdekképviseleti, képviseleti és szakmai szövetsége . A NIK köztestület, amely a
közhasznú szervezetekrő l szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján kiemelkedően közhasznú
szervezetként működik .
A NIK-et a Fővárosi Bíróság tartja nyilván .
(2) A NIK hét tagozatból áll :
a) a civil ifjúsági szervezetek tagozata,
b) az egyházak ifjúsági bizottságainak tagozata,
c) a hallgatói szervezetek tagozata ,
d) a határon túli szervezetek tagozata ,
e) a politikai ifjúsági szervezetek tagozata,
f) kisebbségi szervezetek tagozata,
g) szakmai ifjúsági szervezetek tagozata .
(3) A Civil Ifjúsági Szervezetek Tagozat hivatott képviselni a Nemzeti Ifjúsági Képviseletet a
nemzetközi szervezetekben.
(4) A Civil Ifjúsági Szervezetek Tagozatot a Gyerekszervezetek Osztálya, a Serdül ő
Szervezetek Osztálya és a Fiatalok Szervezeteinek Osztálya alkotja.
(5) Egy szervezet csak egy tagozatnak lehet tagja .
(6) A NIK tagjai lehetnek azok az országos ifjúsági szervezetek, amelyek jelzik tagfelvétel i
kérelmüket . A NIK tagjai lehetnek továbbá országos jelleggel működő társadalmi szervezetek
jogi személyiséggel rendelkező ifjúsági tagozatai, bizottságai is, amennyiben a jogi
személyiségüket az illetékes bíróság társadalmi szervezetekre vonatkozó nyilvántartás a
tartalmazza.
(7) A NIK feladatai
a) képviseli - más érdekképviseleti és állami szervekkel együttm űködve – a korosztály
érdekeit ;
b) véleményt nyilvánít a korosztályt és tagjait érintő kérdésekben, segíti élethelyzetük
feltárását ;
c) kezdeményezi az ifjúság életlehetőségeinek bővítésével kapcsolatos kormányzati
intézkedések megtételét ;
d) véleményezi az ifjúsággal kapcsolatos jogszabálytervezeteket, ágazati koncepciókat ;
e) nemkormányzati nemzetközi ifjúsági szervezetek tevékenységében vesz részt ; a
tevékenységével kapcsolatos nemzetközi képviseletet lát el ;
f) kapcsolatot tart fent a regionális ifjúsági tanácsokkal és a helyi ifjúsági tanácsokkal ,
országos ifjúságpolitikai kérdésekben kikéri és megjeleníti véleményüket ;
g) képviselői útján részt vesz az ifjúsági célú állami források elosztásában, és ellátja a civi l
felügyeletet az ifjúsági korosztályok tagjait, valamint szervezeteiket és kezdeményezéseike t

érintő kormányzati forráselosztási és intézményrendszer testületeiben .
h) segíti a korosztály szerveződéseit, a szervezeteket támogató szolgáltatásokat, feladata i
teljesítése során mindazon információval ellátja azokat, melyek az ifjúsági korosztályo k

tagjait érintő kérdésekrő l a birtokába jutnak;



i) együttműködik az ifjúsági korosztályok tagjainak közösségeivel az országban és a határo n
túl;
j) biztosítja az információáramlást, teret nyújt a tagok közötti együttm űködés számára és
ösztönzi a kooperációt ;
k) ellátja tagjai együttes belföldi és nemzetközi képviseletét, különösen a civil-kormányzat i
konzultációs rendszerben, a korosztályokat és annak tagjait érintő kormányzati döntések
előkészítése során;
(8) A NIK jogosult az ifjúsági korosztály érdekeinek az államigazgatási döntéshozatalba n
való figyelembevétele érdekében :
a) tájékoztatást kapni a kormányzati szervektől az ifjúsági korosztályt közvetlenül érintő
jogszabály, illetve kormányhatározat előkészítésének megkezdésérő l és ütemezéséről ;
b) az ifjúsági korosztályt közvetlenül érint ő jogszabálytervezetek el őkészítése során az
előkészítőnek gondoskodnia kell arról, hogy a NIK véleménye a döntéshozatalnál figyelemb e
vehető legyen, továbbá a kormány-el őterjesztésekben tájékoztatást kell nyújtani a NI K
állásfoglalásáról.
(9) A NIK legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely képviseleti és koordinációs feladata i
ellátására Elnökséget választ, amelybe a Civil Tagozat 3 fővel, valamennyi más Tagozat egy
fővel képviselteti magát .
(10) A NIK valamennyi ülésén tanácskozási joggal vehet részt a helyi ifjúsági tanácsok eg y
delegáltja.
(11) A NIK működését, gazdálkodását, bels ő szabályzatainak betartását Felügyel ő Bizottság
ellenőrzi.
(12) A NIK részletes ügyrendjét, szervezeti és működési szabályait e törvény keretei között
maga állapítja meg .
(13) A NIK az ifjúsági ügyekért felelős minisztérium fejezete terhére nyújtott központi
költségvetési támogatásból és egyéb bevételekből gazdálkodik.
(14) A NIK törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el .

Helyi ifjúsági tanács

20. §

(1) A helyi ifjúsági tanács a korosztály élethelyzetét meghatározó helyi önkormányzat i
döntéshozatali folyamatokban történő ifjúsági részvétel – e törvény végrehajtási rendeletében
meghatározott feltételeknek megfelel ő – szervezeti kerete ;
(2) Az ifjúsági korosztályok tagjainak települési szint ű közügyekben való képviselete, a
települési önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos döntéshozatali folyamataiban való részvétele

érdekében helyi ifjúsági tanács (a továbbiakban : HIT) hozható létre .
(3) A HIT
a) véleményezi a helyi ifjúsági cselekvési tervet ;
b) az ifjúsági programban és a cselekvési tervben meghatározott esetekben és formába n
közreműködik az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos döntéshozatalában, illetve a döntése k
előkészítésében, véleményezésében ;
c) az ifjúságot érintő kérdésekben figyelemmel kíséri az önkormányzat munkáját ;
d) részt vesz a regionális ifjúsági tanács tagjainak delegálásában ;
e) az ifjúsági célú önkormányzati források terhére kiírt pályázatokkal kapcsolatban előzetes
javaslattételi és véleményezési joga van ;
f) együttműködik az ifjúsági célú önkormányzati létesítmények és gazdálkodó szervezetek
működésének figyelemmel kísérésében és értékelésében;



g) együttműködik az önkormányzati ifjúsági közfeladatok közhasznú státuszú ,
nemkormányzati szervezet részére történ ő átadásának folyamatában, az erre vonatkoz ó
döntéshozatali eljárásban javaslattételi és véleményezési joga van ;
h) részt vesz a regionális ifjúsági tanács civil tagjainak megválasztásában;
i) az önkormányzat a helyi ifjúsági tanács számára véleményezési jogot biztosít az ifjúsági
feladatok végrehajtására normatív hozzájárulás formájában biztosított támogatás
felhasználásának tervezésében, valamint az el őző évi ifjúsági tevékenységről és
költségvetésről szóló jelentés elkészítésében.
(4) A HIT véleményét a képvisel ő-testület elé kerülő előterjesztés mellékleteként kell
szerepeltetni .
(5) A HIT választási, működési szabályait — a helyi sajátosságok figyelembe vételével — a
települési önkormányzat alkotja meg . A HIT létrehozását a települési önkormányzat — a diák- ,
hallgatói- és gyermekönkormányzatok, az ifjúsági szervezetek, illetve az ifjúsági közössége k
ezirányú igénye esetén — nem tagadhatja meg. A HIT szervezeti és működési szabályzata ( a
továbbiakban: SZMSZ) — a helyi sajátosságok figyelembe vételével — lehet ővé teheti a tanács
munkájában gyermekek részvételét is, ebben az esetben a választásban az SZMSZ-be n
meghatározott korhatár feletti ifjúság vesz részt .
(6) A HIT létrehozására a települési önkormányzat, valamint a településen működő , részvételi
szándékukat az önkormányzatnak bejelent ő diák-, hallgatói- és gyermekönkormányzatok,
ifjúsági szervezetek, illetve közösségek megállapodása alapján kerül sor . A megállapodásban
meg kell határozni a településen működő helyi ifjúsági tanács tagjainak számát, a hely i
ifjúsági tanács megbízatásának időtartamát, valamint a jelölés, a delegálás, illetve a választá s
szabályait, helyét és időpontját .
(7) A választás, illetve a delegálás lebonyolításának helyér ől és időpontjáról az állandó
lakóhellyel rendelkez ő fiatalokat, illetve — az SZMSZ ilyen tartalmú rendelkezése esetén —
serdülőket és gyermekeket a települési önkormányzat a helyben szokásos módon tájékoztatja .
(8) Az alakuló ülést követően a HIT vezetője intézkedik a tanács megalakulásának a
regionális ifjúsági szolgáltató iroda részére történő bejelentésérő l .
(9) A helyi ifjúsági tanácsok települési szinten együttműködést alakíthatnak ki a települési
önkormányzatokkal. Azok a helyi önkormányzatok részesülhetnek feladatfinanszírozás típusú
költségvetési támogatásban, melyek a törvény által leírt kritériumoknak megfelel ő
együttműködést alakítanak ki a helyi ifjúsági tanácsokkal .
(10) A HIT működési feltételeit az önkormányzat biztosítja .
(11) Az egy kistérségben lév ő települések közösen is alakíthatnak helyi ifjúsági tanácsot ,
amelyekkel a települések önkormányzatai, illetve társulásaik együttműködnek.
(11) Az állam bármely, az ifjúság részvételét biztosító, az együttm űködés tartalmi elemei t
maradéktalanul megvalósító helyi ifjúsági tanácsot elismer . Az auditálás rendjét külön
jogszabály szabályozza .

IV. Fejezet

A civil-kormányzati együttműködések

Civil erőforrások bevonása az ifjúsági közfeladatok ellátásáb a

21 . §

Ha az adott kormányzati, önkormányzati szerv ifjúsági programjában/cselekvési tervébe n
szereplő valamely szolgáltatás, tevékenység elvégzésére (átvállalására) illetv e
részfeladatokban közreműködésre van külső erőforrásokat bevonó közhasznú civil jelentkező



– s annak tervezett szolgáltatása megfelel a jogszabályi feltételeknek –, akkor a szolgáltatás ,
tevékenység ellátására részben vagy egészben szerződés köthető a civil szervezettel .

Ifjúsági Koordinációs Tanács

22. §

(1) Az Ifjúsági Koordinációs Tanács (a továbbiakban: IKT) az ifjúságpolitikai feladatok
ellátását segítő , civil és kormányzati közös döntéshozatallal és közös vezetéssel működő
stratégiai tanácsadó és döntéshozó testület .
(2) Az IKT segíti a Kormány ifjúságpolitikai feladatainak ellátását, biztosítja az országos
jelentőségű ifjúsági ügyekben való civil részvételt, valamint elősegíti a Kormány
ifjúságpolitikai tevékenységének széles körű nyilvánosságát és megismerhetőségét.
(3) Az IKT az ifjúságpolitikai döntések meghozatalában kezdeményező , javaslattevő ,
véleményező és koordináló, a döntések végrehajtásának folyamatában, valamint a
kormányzati ifjúságpolitikával kapcsolatban elemző és értékelő tevékenységet végez .
(4) Az IKT
a) véleményezi az ifjúságot érintő jogszabályok tervezeteit ;
b)javaslatot tesz az ifjúságot érintő jogi szabályozásra és döntésekre ;
c) részt vesz az ifjúságot érintő tevékenységek koordinálásában;
d) részt vesz a Nemzeti Ifjúságstratégia és az Ifjúsági Program kidolgozásában é s
véleményezi annak végrehajtását ;
e) részt vesz az ifjúságpolitika célkitűzéseinek, fejleményeinek a társadalommal való
megismertetésében.
f) véleményezi az Országos Ifjúsági Szolgálat éves munkatervét, és javaslatokat tesz anna k
szakmai és egyéb szolgáltatásai fejlesztésére ;
(5) Az IKT tagjai
a) a NIK által delegált kilenc személy;
b) a Kormány által delegált nyolc személy ,
A Tanács tagjait a miniszter elnök bízza meg az Ifjúsági Program végrehajtásához illeszkedő
két évre .
(6) Az IKT tagjai közül első ülésén elnököt választ . Az IKT ülésein tanácskozási joggal
vesznek részt az ifjúságpolitikai kérdésekben érintett állami szervek képviselői .
(7) Az IKT üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja . Ülését össze kell hívni az
ifjúságot jelentős mértékben érintő kormányzati döntések meghozatalát megelőzően.
(8) Az IKT működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a miniszter látja el . Az IKT
működésének költségeit a minisztérium fejezetének költségvetésében kell biztosítani .
(9) A IKT feladatainak végrehajtásáról évente egy alkalommal, május 31-ig írásban
tájékoztatja a minisztert és a tájékoztatót nyilvánosságra hozza .

Az Ifjúsági Alapprogram

23. §

Az ifjúság programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit és az azokat segítő szolgáltatásokat az
Ifjúsági Alapprogram (a továbbiakban: Alapprogram) a központi költségvetés elkülönített ,
fejezeti kezelésű elő irányzataként támogatja .



Az Alapprogram bevételi forrásai

24. §

(1) Az Alapprogram bevételi forrásai :
a) a központi költségvetésb ől nyújtott, az éves költségvetési törvényben meghatározott
összegű támogatás ;
b) a szerencsejátékok játékadójából keletkezett bevételek 5%-a, amelyek 30%-a felett az
Ifjúsági Alapprogram Tanácsa, 70%-a felett pedig a regionális ifjúsági tanácsok rendelkeznek ;
c) az Alapprogram javára teljesített önkéntes befizetések;
d) más jogszabályokban meghatározott egyéb bevételi források .
(2) Az Alapprogram bevétele és év végi pénzmaradványa nem vonható el .

Az Alapprogram támogatási célja i

25 . §

(1) Az Alapprogram bevételi forrásaiból a következő célokat lehet támogatni :
a) a helyi önkormányzatoknak a jelen törvényben meghatározott ifjúsági szolgáltatáso k
fejlesztését és bővítését ;
b) a helyi ifjúsági tanácsok működését ;
c) az ifjúság testi, lelki, szellemi fejlődését segítő programokat, azon belül különösen
ca) az ifjúság egészséges szabadid ő-eltöltésével kapcsolatos tevékenységeket ,
eb) az ifjúság családon és iskolán kívüli nevelésével összefügg ő tevékenységeket,
cc) az ifjúság testi és lelki egészségét veszélyeztet ő jelenségek elleni fellépéssel kapcsolato s
kezdeményezéseket ;
d) az ifjúsági közösségek és szervezetek kezdeményezéseit és tevékenységeit ;
e) az ifjúság érdekében tevékenykedő intézményeknek, nerckormányzati szervezeteknek az
ifjúság bevonásával megvalósított programjait ;
f) a demokráciára neveléssel, a demokratikus m űködés gyakorlásával és az állampolgári
neveléssel kapcsolatos programokat és kezdeményezéseket ;
g) az ifjúsági korosztályok tagjainak problémamegoldó, konfliktuskezel ő képességéne k

erősítését elősegítő programokat ;
h) az európai integrációs folyamatban való ifjúsági részvételt, valamint az európai
kapcsolatok kiépítését segít ő kezdeményezéseket;
i) a hátrányos helyzetben lévő ifjúsági csoportokat és tagjaikat segítő programokat;
j) az ifjúság társadalmi helyzetét, annak változásait elemz ő kutatási programokat ;
k) az ifjúsági korosztályok tagjainak információs alapjogának kiteljesítését célzó programoka t
és szolgáltatásokat ;
1) Az ifjúsági, különösen a gyermeki jogok megismertetésével, érvényesítésével kapcsolato s
programok, szolgáltatásokat .
(2) Az Alapprogramból csak közhasznú és kiemelked ően közhasznú civil szervezetek
kaphatnak támogatást, amelyek továbbá a pályázat kiírása évének első napja előtt legalább
egy évvel a bíróság nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelel ő tevékenységüket
ténylegesen folytatják . Nem jogosult az Alapprogram támogatására az a civil szervezet, amely
a közhasznú szervezetekről szóló1997. évi CLVI. törvény 26 . § d) pontja szerinti közvetlen

politikai tevékenységet folytat .
(3) Az Alapprogram terhére támogatás vissza nem térítend ő formában nyújtható .
(4) Az Alapprogramból nyílt pályázat alapján adható támogatás .



(5) Az Alapprogram forrásainak legalább 50%-át a jelen törvényben meghatározott ifjúság i
szolgáltatások fejlesztésére, bővítésére és működtetésére kell fordítani .
(6) A pályázati felhívásokat a pályázat benyújtásának határideje előtt legalább 30 nappal
közzé kell tenni az országos sajtó útján (nyomtatott napilap és a kezel ő szervezet honlapja) . A
pályázati felhívás tartalmazza a pályázat célját, részletes feltételeit, a pályázati keretösszeget ,
annak forrását, az odaítélhető támogatás felhasználásának szabályait, a lehetsége s
kedvezményezettjeinek körét, a pályázattal kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket, a
benyújtás helyét, határidejét és feltételeit, az elbírálás rendjét, szempontjait és határidejét é s
egyéb, a pályázók számára fontos tájékoztatást .
(7) Az Alapprogramból támogatásban részesültek névsorát és támogatásuk célját, mértékét a
kezelő szervezet honlapj án kereshető formában közzé kell tenni és 5 évig kell biztosítani a
hozzáférést .

Az Alapprogram Tanács a

26 . §

(1) Az Alapprogram éves felhasználásának irányairól és arányairól, a pályázatok elbírálásáról ,
a támogatás odaítélésérő l az Alapprogram Tanácsa (a továbbiakban : Tanács) dönt, különösen
az országos programok, a határon túli programok és a nemzetközi programok, különösen az
Európai Unió ifjúsági programja tekintetében.
(2) A Tanács feladatai :
a) stratégiát készít az ifjúsági célú források felhasználására ;
b) dönt az Alapprogram — országos és regionális támogatási rendszerben felhasználható —
keretösszegeinek arányairól ;
c) éves pályázati kiírást készít költségvetési keretein belül, az országos pályázatoka t
meghirdeti ;
d) dönt az országos pályázatok, illetve támogatási igények elbírálásának szempontjairól ;
e) dönt a támogatások odaítélésérő l a hozzá beérkezett pályázatok alapján ;
f) dönt az általa nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzési és értékelési rendjérő l,

közreműködik
az ellenőrzési és értékelési feladatokban, ellen őrzi a támogatások felhasználásának
szakszerűségét;
g) a döntése alapján átadott pénzeszközök felhasználását figyelemmel kíséri, amennyiben a
támogatási szerződéstő l eltérő felhasználást észlel, dönt a támogatás visszafizettetéséről ;
h) kapcsolatot tart és egyeztet a hasonló célú támogatásokat nyújtó döntéshozó testületekkel ;
i) figyelemmel kíséri az országos, a regionális, a nemzetközi és a határon túli ifjúság i
programok, szolgáltatások megvalósulását, az ifjúsági szervezetek tevékenységét, ennek
alapján javaslatot tesz az Ifjúsági Koordinációs Tanácsnak és a regionális ifjúság i

tanácsoknak ;
j) véleményezi az Országos Ifjúsági Szolgálat éves munkatervét, és javaslatokat tesz anna k
szakmai és egyéb szolgáltatásai fejlesztésére ;
m) feladatainak végrehajtásáról évente egy alkalommal, május 31-ig írásban tájékoztatja a

minisztert és a kezel ő szervezet honlapján közzéteszi az el őző évi forrásfelhasználásról szóló

pénzügyi beszámolóját és a határidőre el nem számolt kedvezményezettek aktuális listáját . A

határidőre el nem számolt kedvezményezettek az elszámolásig az Alapprogramból tovább i

támogatást nem kaphatnak .
(3) A Tanács tagjait a miniszter bízza meg. Az elnök és a tagok megbízatása három évre szól .



A Tanács elnökét maga választja meg .
(4) A Tanács tagjai
a) a Kormány által delegált öt személy;
b) a Nemzeti Ifjúsági Képviselet által delegált hat személy ;
(5) A tagság megszűnik:
a) a meghatározott id őtartam elteltével ;
b) lemondással ;
c) felmentéssel ;
d) a jelölő szervezet visszahívásával ;
e) összeférhetetlenség miatt ;
f) abban az esetben, ha a tag három szabályosan összehívott tanácsülésen nem vesz részt é s
delegálója – szavazati joggal rendelkező – helyettesítésről nem gondoskodik;
g) a tag halálával .
A tagság megszűnésével a delegálónak 15 napon belül új jelöltet kell állítania .
(6) Nem lehet a Tanács tagja az a személy, aki a jelölését megel őző öt éven belül olyan civi l
szervezet vezető tisztségviselője volt, amely megszűnt, és a megszűnését megelőző két éven
belül keletkezett köztartozás megfizetésére a szervezetet vagy jogutódját joger ős hatósági
vagy bírósági határozat kötelezte, s ennek nem tett eleget ; kivéve, ha vezető tisztségviselő i
megbízására kifejezetten a szervezet anyagi helyzetének rendezése érdekében került sor .
(7) Az Alapprogram ülései és döntései nyilvánosak.
(8) A Tanács határozatainak és más döntéseinek elfogadásához – eltér ő rendelkezés
hiányában – a jelenlévő tagok legalább 60%-ának támogató szavazata szükséges .
(9) A kezelő szervezet honlapján a hozzáférhetővé kell tenni az Alapprogram működésével
kapcsolatos legfontosabb jogszabályokat, az Alapprogramra és kezel ő szervének működésére
vonatkozó valamennyi rendelkezést, valamint a Tanács tagjainak nevét, elérhet őségét,
delegáló szervezetük nevét és elérhetőségét ;
(10) Az Ifjúsági Koordinációs Tanácsnak és az Ifjúsági Alapprogram Tanácsának ugyanaz a
személy nem lehet tagja .

Regionális Ifjúsági Tanác s

27 .

(1) A regionális ifjúsági tanács a külön jogszabályban meghatározott területfejlesztési régi ó
területén élő gyermekek, serdülők és fiatalok érdekképviseletét, szervezeteik képviseleté t

biztosító döntéshozó, véleményező és javaslattevő testület .
(2) A regionális ifjúsági tanács (a továbbiakban: RIT) feladatai :
a) stratégiát készít a regionális ifjúsági célú források felhasználására;
b) éves pályázati kiírást készít költségvetési keretein belül, a regionális pályázatoka t
meghirdeti ;
c) dönt a regionális pályázatok céljáról, a lehetséges kedvezményezettjeinek körét, a beadot t
pályázatokkal kapcsolatos tartalmi és formai követelményekről, a benyújtás határidejéről, az
elbírálás szempontjairól, az elbírálásban résztvev ők köréről ;
d) javaslatot tesz az Ifjúsági Alap Tanácsa által a Regionális Fejlesztési Tanác s

(továbbiakban: RFT) rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú pénzeszközök régióban történ ő
felhasználására ; E tekintetében a RIT az RFT szakmai bizottságaként m űködik. A RIT az
ifjúságot érintő kérdések tekintetében részt vesz az RFT-nek a területfejlesztésről és a

területrendezésrő l szóló 1996 . évi XXI. törvény 17 . §-ának
(2) és (3) bekezdésébe meghatározott feladatainak ellátásában .
e) dönt a támogatások odaítélésérő l a hozzá beérkezett pályázatok alapján ;



f) meghatározza az általa nyújtott támogatások kedvezményezettjeivel kötendő szerződések
tartalmát, a kedvezményezettek értesítésével, a velük való kapcsolattartással összefügg ő
szabályokat és feladatokat ;
g) dönt az általa nyújtott támogatások felhasználásának ellen őrzési és értékelési rendjéről ,
közreműködik a monitoring és értékelési feladatokban, ellenőrzi a támogatások
felhasználásának szakszerűségét
h) a döntése alapján átadott pénzeszközök felhasználását figyelemmel kíséri, amennyiben a
támogatási szerződéstő l eltérő felhasználást észlel, dönt a támogatás visszafizettetéséről ;
i) kapcsolatot tart és egyeztet a hasonló célú támogatásokat nyújtó döntéshozó testületekkel ;
j) figyelemmel kíséri a régióban a regionális, a térségi és a helyi ifjúsági programok ,
szolgáltatások megvalósulását, az ifjúsági szervezetek tevékenységét ;
k) felméri a szolgáltatásokhoz, tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztési szükségleteket ,
ennek alapján javaslatot tesz a regionális fejlesztési célkitűzésekre, továbbá az Alapprogram
Tanácsának az Alapprogramból a régiónak nyújtott támogatások keretösszegére ;
1) véleményezi a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda éves munkatervét és javaslatot tesz – a
regionális fejlesztési célkitűzésekkel összhangban – annak szakmai és egyéb szolgáltatásainak
fejlesztésére ;
m) együttműködik az RFT és az ifjúsági korosztályok tagjait közvetlenül érint ő feladatokat
ellátó más regionális szervekkel, ellátja az ezzel összefüggő egyeztetési, koordinációs é s
képviseleti feladatokat;
o) feladatainak végrehajtásáról évente egy alkalommal, március 30-ig írásban tájékoztatja az
Alapprogram Tanácsát és az IKT-t .
(3) A RIT tagjai
a) a régió területén működő megyei közgyűlések képviseletében közösen delegált eg y
személy ;
b) a régió területén működő megyei jogú városok önkormányzatainak képviseletében közöse n
delegált egy személy;
c) az RFT képviseletében egy személy ;
d) a miniszter képviseletében egy személy .
e) a régióban működő helyi ifjúsági tanácsok által közösen delegált öt személy ;
(4) A RIT tagjait jelölő szerveket a miniszter kéri fel a jelölésre és a tagokat hároméve s
idő tartamra bízza meg. A RIT maga választja meg elnökét .
(5) A tagság megszűnik:
a) a meghatározott idő tartam elteltével ;
b) lemondással ;
c) felmentéssel ;
d) a jelölő szervezet visszahívásával ;
e) összeférhetetlenség miatt;
f) abban az esetben, ha a tag három szabályosan összehívott tanácsülésen nem vesz részt é s
delegálója – szavazati joggal rendelkező – helyettesítésr ő l nem gondoskodik;
g) a tag halálával .
A tagság megszűnésével a delegálónak 15 napon belül új jelöltet kell állítania .
(6) Nem lehet a RIT tagja az a személy, aki a jelölését megel őző öt éven belül olyan civil

szervezet vezető tisztségviselője volt, amely megszűnt, és a megszűnését megelőző két éven
belül keletkezett köztartozás megfizetésére a szervezetet vagy jogutódját joger ős hatósági
vagy bírósági határozat kötelezte, s ennek nem tett eleget ; kivéve, ha vezető tisztségviselő i
megbízására kifejezetten a szervezet anyagi helyzetének rendezése érdekében került sor .
(7) A RIT ülései és döntései nyilvánosak .
(8) A RIT határozatainak és más döntéseinek elfogadásához – eltérő rendelkezés hiányában –

a jelenlévő tagok legalább 60%-ának támogató szavazata szükséges .



(9) A kezelő szervezet honlapján hozzáférhet ővé kell tenni a RIT működésével kapcsolatos
legfontosabb jogszabályokat, a RIT-re és kezel ő szervének működésére vonatkozó
valamennyi rendelkezést, valamint a RIT tagjainak nevét, elérhetőségét, delegáló szervezetük
nevét és elérhetőségét .

V. Fejezet

Az ifjúsági szolgálat szervezete

28. §

Az ifjúsági szolgálat az ifjúsági terület irányításával összefügg ő szakmai feladatokat
katalizáló és szervező , valamint az ifjúsági közfeladatok biztosításához kapcsolódó szakmai
szolgáltatásokat nyújtó országos, illetve regionális szinten működő szervezet .

Országos Ifjúsági Szolgálat

29. §

(1) Az Országos Ifjúsági Szolgálat az ifjúsági ügyekért felel ős miniszter irányítása alatt álló
országos hatáskörű szakmai feladatokat katalizáló és szervező szolgáltató háttérintézmény.
(2) Az Országos Ifjúsági Szolgálat feladata :
a) ellátja a regionális ifjúsági szolgáltató irodák hálózatának irányításával kapcsolato s
feladatokat ;
b) módszertani segítséget nyújt az ifjúságot érintő közszolgáltatások megszervezésében é s
ellátásában ;
c) az ifjúsági szolgáltatásokkal összefüggő kutató, fejlesztő és képző tevékenységet végez ,
gyűjti és feldolgozza az ifjúságra vonatkozó információkat, ennek érdekében kutatásokat ,
felméréseket kezdeményez, és információt szolgáltat a miniszter, a testületek, a civi l
szervezetek, a szakértők, valamint a közvélemény számára ;
d) az Európai Unió ifjúsági programjaiban való részvétellel kapcsolatos feladatok teljesítés e
érdekében országos fejlesztési szolgálatot működtet, illetve segíti az Európai Unió, az Európa
Tanács, az Egyesült Nemzetek Szervezete és más nemzetközi szervezetek programfejlesztés i
és projekttervezési követelményeinek megismertetését és teljesítését ;
e) gondozza a Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Központot ;
f) ellátja az Alapprogram Tanácsának és az Ifjúsági Koordinációs Tanács titkársági feladatait ;
g) ellátja a külön jogszabályban meghatározott vagyonkezelési, illetve szakért ő i feladatokat ;
h) ellátja a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyéb feladatokat ;
i) a határon túli ifjúsági korosztályok és szervezeteik érdekében szolgáltatásfejleszt ő
központot működtet;
j) gondoskodik az ifjúsági szolgáltatások szakmai felügyeletérő l .

A regionális ifjúsági szolgálat

30. §

(1) A regionális ifjúsági szolgáltató iroda (a továbbiakban: RISZI) mint szolgáltatásfejlesztő
központ az Országos Ifjúsági Szolgálat részeként működik. Regionális ifjúsági szolgáltat ó
iroda működik minden, a külön jogszabály által meghatározott területfejlesztési régióban ,
melynek illetékességi területe a régió. A minisztérium területi ifjúsági feladatainak



végrehajtását a szolgáltató irodák segítik. A miniszter a regionális ifjúsági szolgáltató irodá k
hálózatának szakmai és szervezeti irányítását, üzemeltetését az Országos Ifjúsági Szolgálato n
keresztül látja el .
(2) A RISZI feladata:
a) kezdeményezi regionális fejlesztési programok indítását, közreműködik tervezésükben és
megvalósításukban ;
b) közreműködik az Alapprogramból támogatott, illetve felkérés alapján más projektek
értékelésében, szakmai és pénzügyi ellenőrzésében;
c) segíti az Európai Unió, az Európa Tanács és más nemzetközi szervezete k
programfejlesztési és projekt-tervezési követelményeinek megismertetését és teljesítését, rész t
vesz a nemzetközi ifjúsági programok lebonyolításában, támogatja a nemzetközi cserék
szervezését és bonyolítását, d) figyelemmel kíséri a régióban él ő ifjúság társadalmi
helyzetének, életlehetőségeinek alakulását, és javaslatokat tesz annak b ővítése érdekében,
gyűjti és feldolgozza az ifjúságra vonatkozó regionális információkat, ennek érdekében
kutatásokat, felméréseket kezdeményezhet, támogathat, információkat szolgáltat az ifjúságga l
kapcsolatos döntések megalapozásához ;
e) javaslatokat tesz az ifjúsági korosztályok tagjai részvételének fejlesztésére a helyi, a
térségi, a regionális, a régiók közötti és az euro–regionális együttműködésekben;
f) kapcsolatot tart a régióban működő helyi önkormányzatokkal és térségi közigazgatás i
szervezetekkel, tanácsot ad az önkormányzati ifjúsági programok, helyi, térségi és regionális
programok tervezéséhez és megvalósításához, feladatai ellátása során együttműködik a régió
területfejlesztési, illetve regionális fejlesztési tanácsaival, a kormányzati szervek regionáli s
illetve helyi intézményeivel, valamint a régió nemkormányzati szerveivel ;
g) együttműködik az olyan intézményekkel, amelyek az ifjúsági korosztály ügyeive l
hivatásszerűen foglalkoznak, különösen az e törvényben foglalt ifjúsági szolgáltatások és azo n
túl a gyermekjóléti szolgálat, hallgatói intézmények, oktatási intézmények, könyvtár, teleház ;
h) támogatja az ifjúsági intézmények és szervezetek helyi, területi, országos és az Európai
Unió keretei között zajló horizontális és vertikális kommunikációjának, kapcsolatainak,
pályázati lehet őségeinek szélesítését ;
i) képzéseket szervez a regionális programok, a térségi és a helyi projektek eredménye s
megvalósítása érdekében, részt vesz az ifjúsági közösségek, illetve projektek vezető inek, az
ifjúságsegítő és ifjúsági szakértő szakembereknek a képzésében, valamint önkormányzat i
tisztségviselők és köztisztviselők továbbképzésében ;
j) szakmai segítséget nyújt a régióban működő ifjúsági szolgáltatások megszervezésében é s
biztosításában, a helyi ifjúsági cselekvési tervek elkésztésében és a a regionális programok, a
térségi és a helyi projektek megvalósításában;
k) ellátja a RIT titkársági feladatait ;
1) biztosítja a rendelkezésére álló tárgyi-technikai feltételek használatát – külön szabályzatba n
meghatározottak szerinti – az ifjúsági közösségi kezdeményezések, programok
megvalósításához ;
m) ellátja a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyéb feladatokat.



VI. Fejezet

Az ifjúsági feladatok finanszírozás a

31. §

(1) A helyi önkormányzatok e törvény 9-13 . §-ában szereplő ifjúsági feladatainak ellátásáho z
az állam a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatással járu l
hozzá, amely kizárólag e paragrafusokban meghatározott feladatok finanszírozásár a
fordítható. E törvény normatív hozzájárulás keretében történő és feladatfinanszírozási
forrásairól a költségvetési törvényben rendelkezni kell . A normatív hozzájárulás
igénybevételére az ifjúsági szolgáltatás fenntartója jogosult .
(2) Az állam az e törvény 15-17 §-ának megfelelő , a helyi ifjúsági tanáccsal együttműködő , a
települési önkormányzat cselekvési terve alapján az ifjúság helyzetét évente beszámolóban
áttekintő települési önkormányzatokat a költségvetési törvényben meghatározott módon, a
minisztérium fejezeti kezelésű elő irányzatából, feladatfinanszírozás formájában támogatja . A
támogatást a települési önkormányzatok a törvényben meghatározott ifjúsági közfeladatai k
ellátására fordíthatják . A feladatfinanszírozás keretében a feltételeknek megfelelő települési
önkormányzatok – a törvény személyi hatályának figyelembevételével – 1000 Ft/fő/év
támogatásban részesülnek . A feladatfinanszírozásra vonatkozó éves előirányzat fel nem
használt részét az Ifjúsági Alapprogram az ifjúsági célú fejlesztési programok támogatásár a
pályázati formában használja fel .
(3) Az e törvényben meghatározott ifjúsági szolgáltatások – az ifjúsági tábor kivételével –
térítésmentesen vehetők igénybe . A fenntartó térítési díjat állapíthat meg :
a) az ifjúsági közösségi tér keretében szervezett egyes kulturális eseményeken val ó
részvételért;
b) az ifjúsági információs pont, valamint az ifjúsági információs és tanácsadó iroda
alaptevékenységén kívüli egyéb szolgáltatásaiért .
(4) A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány és az általa kezelt ingatlanvagyo n
értékesítésre átkerül Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez. Az értékesítésből befolyt
bevétel nem vonható el és nem használható fel, annak kamatait kizárólag az Ifjúság i
Alapprogram nyílt pályázataira lehet fordítani . Hasonlóan kell eljárni a Zánkai Gyermek és
Ifjúsági Centrum Kht . esetleges értékesítése vagy hasznosítása esetén is .

VII. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezése k

32. §

(1) Ez a törvény 2011 .január 1-jén lép hatályba. Az ifjúsági jogok országgyűlési biztosának
feladatait külön törvény szabályozza .
(2) Az e törvény szerinti testületek e törvény hatálybalépését ől számított 6 hónapon belül
jönnek létre .
(3) Az Ifjúsági Programot e törvény hatálybalépésétől számított 9 hónapon belül kell első
alkalommal a Kormány elé terjeszteni .
(4) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004 . évi CVII .
törvény (a továbbiakban : Tkt.) 2 . §-ának (1) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki : „s )
ifjúsági szolgáltatások .”



(5) A Tkt . 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : „Amennyiben a
többcélú kistérségi társulás legalább az (1) bekezdés a), b), c), r) és s) pontokba n
meghatározott feladatkörbe tartozó egyes feladat és hatáskörök ellátásáról gondoskodik, akko r
ezekhez a központi költségvetés az éves költségvetési törvényben ösztönz ő támogatást
biztosít .”
(6) A törvényben meghatározott feltételeknek megfelel ő , szervezetek a törvény hatályba
lépését követő 120 napon belül jelezhetik a Nemzeti Ifjúsági Képviselet alakuló ülésére
vonatkozó részvételi szándékukat az ifjúsági ügyekért felelős miniszter felé (a továbbiakban
bejelentkezés) . A miniszter a bejelentkezett szervezetek részvételi jogának vizsgálata után a
törvényben meghatározott előírásoknak megfelelő szervezetek képviselőit hívja meg az
alakuló ülésre . A NIK az alakuló ülésen az alapszabályát – a miniszter javaslata alapján –
saját maga állapítja meg .
(7) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza me g
a) az ifjúsági szolgáltatások működésének részletes szabályait ; különös tekintettel a
szolgáltatások sztenderdizációjára, átjárhatóságára, min őségére és monitorozására, a szakmai -
minőségi kritériumokra és a felügyeleti kérdésekre és az ifjúsági szolgáltatások ellátásáho z
szükséges képesítésekre ;
b) az Ifjúsági Koordinációs Tanács szervezetének és működésének részletes szabályait;
c) az Ifjúsági Alapprogram és szervezetrendszere, valamint az ifjúsági szolgálat szervezetének
és működésének részletes szabályait, forrásból való részesedését, a támogatásra és annak
felhasználására vonatkozó szabályokat ;
d) az ifjúsági referensi, ifjúsági koordinátori tevékenység végzéséhez szüksége s
követelményrendszert (feladatkör, képesítési követelmények) ;
e) a helyi ifjúsági tanácsok szervezeti és működési szabályzatának kötelező tartalmi elemeit ;
f) a helyi ifjúsági tanácsok „auditálásának” rendjét ;
g) a kistérségi, regionális és országos ifjúsági szervezet hitelt érdemlő bizonyításának
kritériumait .
(8) A területfejlesztésrő l és a területrendezésrő l szóló 1996. évi XXI . törvény 16 . §-ának (9)
bekezdése az alábbi utolsó mondattal egészül ki : „A regionális fejlesztési tanács szakmai
bizottságának megalakításáról külön törvény is rendelkezhet . ”
(9) E törvény hatályba lépésével egyidej űleg hatályát veszti :
a) a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamin t
az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjér ő l szóló 1995.
évi LXIV. törvény ;
b) a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működésérő l szóló
többször módosított 2/1999 . (IX. 24.) ISM rendelet .



Általános indokolás

A törvényjavaslat tartamát tekintve rendezi az állam ifjúsági feladatait (országgy űlé s
Kormány, illetékes tárca, önkormányzatok), meghatározza az ifjúsági szolgáltatásokat
(ifjúsági közösségi tér, ifjúsági információs pont, ifjúsági információs és tanácsadó iroda ,
felkereső ifjúsági szolgáltatás, ifjúsági tábor) és azok működését, valamint a hely i
önkormányzatok ifjúsággal kapcsolatos feladatait . Szól a civil ifjúsági szektorról (Magya r
Ifjúsági Konferencia, Nemzeti Ifjúsági Képviselet, helyi ifjúsági önkormányzatok), a civil -
kormányzati együttműködésekről (civil erőforrások bevonása az ifjúsági közfeladatok
ellátásába, Ifjúsági Koordinációs Tanács, Ifjúsági Alapprogram, Regionális Ifjúsági Tanács )
és az országos és regionális ifjúsági szolgálatokról .

Az Országgyűlés többek közt ötévente Jelentést fogad el a gyermeki jogokról szóló ENS Z
egyezmény érvényesülésérő l, 15 éves Nemzeti Ifjúságstratégiát fogad el és megválasztja a z
ifjúsági jogok országgyűlési biztosát .

A Kormány többek közt a Nemzeti Ifjúságstratégia megállapításai alapján javaslatot tesz a z
Országgyűlésnek az ifjúság helyzetét és problémáit érintő törvények, határozatok
megalkotására; kétévente Ifjúsági Programot fogad el, gondoskodik az ifjúsági korosztályok
érdekeinek az igazgatási döntéshozatalban való figyelembevételér ő l ; létrehozza és működtet i
az ifjúsági érdekegyeztetés és a civil-kormányzati együttm űködés országos rendszerét ,
gondoskodik a nemkormányzati ifjúsági szervezetek képviselőinek részvételét biztosító
forráselosztás országos és regionális rendszerének kialakításáról, biztosítja e rendsze r
működésének feltételeit .

Az ifjúsági ügyekért felelős miniszter többek közt ellátja a Nemzeti Ifjúságstratégiában és az
Ifjúsági Programban meghatározott feladatokat, elősegíti az ifjúságban rejlő erőforrások
kibontását és a korosztályok társadalmi integrációját ; kétévente Ifjúsági Programot készít ;
segíti az ifjúsági, különösen a gyermeki jogok érvényesítését és az azokat szolgál ó
tevékenységeket ; eljárásokat, módszereket és forrásokat biztosít az érdekeik védelmébe n
akadályozott ifjúsági csoportok helyzetének javítására, részvételük biztosítására ,
jogérvényesítési lehetőségeik bővítésére ; elősegíti az ifjúságra vonatkozó egészségfejlesztési
feladatok ellátását és az ifjúsági turizmus, a táborozás, a közösségi élet feltételeine k

bővülését, valamint a játékkultúra és a játszóterek fejlesztését szolgáló programokat ;
kidolgozza az ifjúsági korosztályok tagjainak társadalmi részvételét fejleszt ő programokat,
közreműködik az ifjúsági szakemberek képzésében és továbbképzésében, biztosítja az ifjúság i
szakma, ifjúsági munka feltételrendszerét .

A törvényjavaslat szerint az önkormányzatok m űködtetik az ifjúsági közösségi tereket és a z
ifjúsági információs pontokat (nagyobb helyeken : irodákat) és az ún. felkereső ifjúság i
szolgáltatásokat . Megyei, fővárosi önkormányzatoknak gondoskodniuk kell ifjúsági táborok
működtetéséről . Ha civil szervezet is képes a szolgáltatásokat ellátni, akkor el őnybe kel l
részesíteni azokat az állami feladatellátóval szemben . Az önkormányzatok ifjúságkutatáson
alapuló ifjúsági cselekvési tervet alkotnak és a 20 000 főnél nagyobb települések ifjúság i
ügyekkel foglalkozó bizottságot kell alakítsanak . A városok ifjúsági referenst foglalkoztatnak.
Az ifjúsági korosztályok tagjainak települési szintű közügyekben való képviselete, a település i
önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos döntéshozatali folyamataiban való részvétele érdekébe n
helyi ifjúsági önkormányzat hozható létre .



A Nemzeti Ifjúsági Képviselet a magyar ifjúsági korosztály tagjait tömörítő , számukra

szolgáltatásokat végző és élethelyzetük feltárásával foglalkozó országos civil szervezete k
érdekképviseleti, képviseleti és szakmai szövetsége . A Képviselet és a kormányzat vesz részt
az Ifjúsági Koordinációs Tanácsban, amely az ifjúságpolitikai feladatok ellátását segítő, civi l
és kormányzati közös döntéshozatallal és közös vezetéssel m űködő stratégiai tanácsadó é s
döntéshozó testület és az Ifjúsági Alapprogramban, amely a finanszírozási feladatokat látja el .

Részletes indokolás

Az 1 . §-hoz

A törvény célja a családon és iskolán kívüli közegben az ifjúságot érintő állami, kormányzati
és önkormányzati közfeladatok kijelölése.

A 2. §-hoz

A törvény személyi hatálya alá tartozók .

A 3. §-hoz

A törvény alkalmazásába bevont személyek és szervezetek fogalmi meghatározását rögzíti .

A 4. §-hoz

Az Országgyűlés ifjúságot érintő feladatait rögzíti : az Országgyű lésaz érintett korosztály
jogainak és érdekeinek érvényesülését biztosítja, ötévente jelentést fogad el, hosszú táv ú
stratégiát fogalmaz meg, megválasztja az ifjúsági jogok országgyűlési biztosát .

A 5. §-hoz

A Kormány a Nemzeti Ifjúsági Stratégia megállapításai alapján javaslatot tesz az

Országgyűlésnek az ifjúsághelyzetét érintő törvények, határozatok megalkotására, Kétévent e

Ifjúsági Programot fogad el .

A 6. §-hoz

Az ifjúsági ügyekért felelős miniszter ellátja a Nemzeti Ifjúságstratégiában, az Ifjúsági
Programban meghatározott feladatokat, kétévente ifjúsági Programot készít, a Kormán y
nevében ellátja a Gyermek jogairól szóló törvényben foglaltak végrehajtásána k

összehangolásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az Egyezménybe n

foglaltak érvényesülésér ő l szóló jelentéseket.



A 7. §-hoz

A fővárosi önkormányzat és a megyei önkormányzatok ifjúsági feladatait rögzíti .

A 8. §-hoz

A helyi önkormányzatok ifjúsági feladatait határozza meg .

A 9 - 13 . §-hoz

Az ifjúsági szolgáltatások lehető legteljesebb körének szabályozására törekszik a Javaslat :
szól az ifjúsági közösségi tér, az ifjúsági információs pont, az ifjúsági információs é s
tanácsadó iroda, a felkereső ifjúsági szolgáltatás, valamint az ifjúsági tábor intézményér ől .

A 9. §-ban szabályozott ifjúsági közösségi tér az ifjúság rendszeres vagy alkalmi közösség i
tevékenységének, szabadidejük hasznos eltöltésének, az ifjúsági közösségek és az ifjúság i
szervezetek működésének, valamint programjaik megvalósításának kerete, mint
infrastrukturális környezet, illetve az arra épülő (vagy ahhoz kapcsolódó)
szolgáltatásrendszer .

Az ifjúsági információs pont az ifjúság korosztályi sajátosságainak, szükségleteinek
megfelelő információ elérhetőségét biztosító szolgáltatás .

Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda az ifjúsági korosztályok tagjai számára segítsége t
nyújt mindennapi életük során felmerül ő problémáik megoldásában, valamint információ s
szükségleteik kielégítésében . Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda els ődlege s
tevékenysége az információszolgáltatás és a tanácsadás . Az információs és tanácsadó, illetve a
korosztályspecifikus szolgáltatások egymást kiegészítve integráltan és egyenl ő súllyal
jelennek meg az iroda segítői tevékenységében .

A felkereső ifjúsági szolgáltatások olyan tanácsadói, mentálhigiénés és prevenció s
tevékenységek, amelyeket a 10 . és 11 . §-okban szabályozott ifjúsági információs pontok ,
illetve ifjúsági információs és tanácsadó irodák is elláthatnak. foglalnak magukban .

Az ifjúsági tábor igénybevételének szabályaival kapcsolatban a Javaslat önkormányzat
rendeleti szintre helyezi a jogalkotási jogkört .

A 14. §-hoz

Az ifjúsági szolgáltatások működési engedély alapján, meghatározott személyek és szerve k
által nyújthatók ; felügyeletüket az országos ifjúsági szolgálat látja el .



A 15 -18. §-hoz

A Javaslat a helyi önkormányzatok ifjúsági tervezéssel kapcsolatos feladatai közé sorolja
helyi ifjúsági program és cselekvési terv el őkészítésével és végrehajtásával kapcsolato s
teendőket , rögzíti továbbá, hogy a megyei, városi önkormányzat, valamint az a települési
önkormányzat, amelynek a területén legalább húszezer állandó lakos él, ifjúsági ügyekke l
foglalkozó bizottságot köteles alakítani . A Javaslat rámutat annak fontosságára is, hogy a z
ifjúság életminőségének javításában a területfejlesztési koncepcióknak és intézkedéseknek i s
szerepe van .

A 19. §-hoz

A Javaslat létrehozza a Nemzeti Ifjúsági Képviseletet, mint az ifjúsági korosztály érdekei t
átfogóan képviselő szakmai szövetséget, melyet köztestületi jogállással ruház fel . Az országos
ifjúsági szervezetekből álló fórum képviseleti és véleményez ő jogkörökkel rendelkezik .
Gazdálkodása minisztériumi keretből és egyéb bevételekb ől biztosított, törvényességi
felügyeletét az ügyészség látja el .

A 20. §-hoz

Az ifjúsági érdekképviselet helyi szintű letéteményesei a helyi ifjúsági tanácsok, amelye k
esetében a működési feltételeket a helyi önkormányzat biztosítja .

A 21. §-hoz

Az ifjúsági közfeladatok hatékony ellátása érdekében a Javaslat lehet ővé teszi civi l
szervezetek bevonását a szolgáltatásnyújtásba, illetve bizonyos, az ifjúsági programban vag y
a cselekvési tervben meghatározott tevékenységek végzésébe .

A 22. §-hoz

Az Ifjúsági Koordinációs Tanács a Kormány mellett m űködő stratégiai tanácsadó és
döntéshozó testület, amely főként kezdeményez ő és javaslattevő jogkörökkel bír . Tagjai t
részben a Kormány, részben a Nemzeti Ifjúsági Képviselet delegálja, akik két évre nyerne k
megbízatást .

A 23 - 26 . §-hoz

Az Ifjúsági Alapprogram a központi költségvetés elkülönített, fejezeti kezelés ű, az ifjúság
támogatására szánt el ő irányzata, amelynek terhére nyílt pályázat alapján nyújtható vissza ne m
térítendő támogatás. Az Alapprogram forrásainak legalább 50%-át a jelen törvényben
meghatározott ifjúsági szolgáltatások fejlesztésére, b ővítésére és működtetésére kell fordítani .
A pályázatok elbírálásáról, a támogatás odaítéléséről az Alapprogram Tanácsa dönt, amelynek
tagjait - a Kormány és a Nemzeti Ifjúsági Képviselet által delegált személyeket - a miniszte r
bízza meg három éves időtartamra . Az Ifjúsági Koordinációs Tanácsnak és az Ifjúsági
Alapprogram Tanácsának ugyanaz a személy nem lehet tagja .



A 27. §-hoz

A regionális ifjúsági tanács a külön jogszabályban meghatározott területfejlesztési régi ó
területén élő gyermekek, serdülők és fiatalok érdekképviseletét, szervezeteik képviseleté t
biztosító döntéshozó, véleményez ő és javaslattevő testület, amelynek a regionális ifjúsági célú
források felhasználásában döntő szerepe van Tagjai a régió területén működő megyei
közgyűlések képviseletében közösen delegált, a régió területén működő megyei jogú városok
önkormányzatainak képviseletében közösen delegált, a Regionális Fejlesztési Tanácso t
képviselő, a minisztert képvisel ő , valamint a régióban működő helyi ifjúsági tanácsok által
közösen delegált személyek .

A 28 - 30. §-hoz

Az ifjúsági szolgálat az ifjúsági terület irányításával összefügg ő szakmai feladatokat
katalizáló és szervező , valamint az ifjúsági közfeladatok biztosításához kapcsolódó szakmai
szolgáltatásokat nyújtó országos, illetve regionális szinten működő szervezet, amely többek
között elllátja az Alapprogram anácsának, az Ifjúsági Koordinációs Tanácsnak, illetve a
Regionális Ifjúsági Tanácsnak a titkársági feladatait . A miniszter a regionális ifjúsági
szolgáltató irodák hálózatának szakmai és szervezeti irányítását, üzemeltetését az Országo s
Ifjúsági Szolgálaton keresztül látja el .

A 31. §-hoz

A helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak finanszírozásához az állam a mindenkori
költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatással járul hozzá, a minisztériu m
fejezeti kezelésű előirányzatából, feladatfinanszírozás formájában.

A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány és az általa kezelt ingatlanvagyon értékesítésre
átkerül Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt-hez. Az értékesítésből befolyt bevétel nem
vonható el és nem használható fel, annak kamatait kizárólag az Ifjúsági Alapprogram nyíl t
pályázataira lehet fordítani . Hasonlóan kell eljárni a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centru m
Kht. esetleges értékesítése, vagy hasznosítása esetén is .

A 32. §-hoz

A törvény 2011 . január . 1-jén lép hatályba. Az ifjúsági jogok országgyűlési biztosának
feladatait az Országgyűlés által megalkotandó külön törvény szabályozza Az e törvény
szerinti testületek a törvény hatálybalépését ől számított 6 hónapon belül jönnek létre. Az
Ifjúsági Programot e törvény hatálybalépését ől számított 9 hónapon belül kell els ő
alkalommal a Kormány elé terjeszteni . Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
határozza meg az ifjúsági szolgáltatások, a törvényben szereplő testületek működésére
vonatkozó szabályokat .
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