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X.
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt a Magyar Vöröskereszt ifjúsági szervezete.
Amelynek tagjai 30. életévüket be nem töltött fiatalok.
Vezető testülete az Ifjúsági Vöröskereszt elnöksége, mely országos szinten szervezi és
koordinálja a Magyar Vöröskereszt ifjúság körében folytatott tevékenységét.
Tagjai az Ifjúsági Vöröskereszt Kongresszusán megválasztott tanárelnökök, ovielnökök,
régióvezetők, alelnökök, elnök. Elnökét a Magyar Vöröskereszt Küldöttgyűlése erősíti meg.
Az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöke a Magyar Vöröskereszt Országos Küldöttgyűlésén, valamint
az Országos Vezetőség ülésein tanácskozási joggal vesz részt.
Az Ifjúsági Vöröskereszt kétévente rendezi Kongresszusát, amely minden esetben
tisztújító. Az Ifjúsági Vöröskereszt elnöksége szükség szerint, de évente legalább hatszor
ülésezik. Programjavaslatokat és ajánlásokat dolgoz ki, országos programokat szervez,
amelyek megvalósításához az éves költségvetésen belül meghatározott mértékű
támogatásra jogosult.
Évente beszámolási kötelezettsége van az Országos Vezetőségnek a végzett munkáról. A
területi, valamint a megyei/fővárosi vezetőség mellett Ifjúsági Tanács működik az illetékes
vezetőség állandó bizottságaként, a vezetőség jóváhagyásával. Az Ifjúsági Vöröskereszt
működését az elnökség által elfogadott Ügyrendi Szabályzat határozza meg, mely nem
lehet ellentétes a Magyar Vöröskereszt Alapszabályával.
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BEVEZETŐ
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 1921. február 9-én alakult meg.
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tevékenységét a Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagozataként
a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom Alapelveinek megfelelően fejti ki,
amely alapelvek:
Emberiesség: A Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalom, amely abból az óhajból született,
hogy a harcmezők sebesültjei megkülönböztetés nélkül segítségben részesüljenek, nemzeti
és nemzetközi méretekben erőfeszítéseket tesz, hogy megelőzze és enyhítse az emberi
szenvedést, bárhol következzék is be. Célja az élet, az egészség védelme, az emberi
személyiség tiszteletben tartása. Elősegíti a népek közötti kölcsönös megértést,
barátságot, együttműködést és a tartós békét.
Pártatlanság: A szenvedés enyhítésére törekszik, ebben csak a rászorultság mértéke
szerint tesz különbséget, és elsőbbséget biztosít a legsürgősebb veszélyhelyzeteknek.
Semlegesség: Annak érdekében, hogy továbbra is élvezze mindenki bizalmát,
ellenségeskedések során a mozgalom nem állhat egyik oldalra sem, és sohasem folytathat
politikai, faji, vallási, illetve ideológiai természetű vitákat.
Függetlenség: A mozgalom független. A nemzeti társaságok, miközben kormányaik segítői
a humanitárius munkában, és alá vannak vetve országaik törvényeinek, mindig őrizzék
meg önállóságukat, hogy mindenkor a mozgalom alapelveinek megfelelően
cselekedhessenek.
Önkéntesség: A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold önkéntes segítő mozgalom,
amelynek indítéka semmiképpen sem lehet az anyagi haszonszerzés.
Egység: Egy országban csak egy Vöröskereszt vagy Vörösfélhold társaság létezhet.
Mindenki előtt nyitva kell állnia. Emberbaráti tevékenységét az ország egész területére ki
kell terjesztenie.
Egyetemesség: A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalom világméretű
intézmény, amelyben minden nemzeti társaságnak egyenlő jogai vannak, egyenlő a
felelősségük és a kötelességük egymás segítésében.
A Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagjai a Magyar Ifjúsági Vöröskeresztben tömörülnek,
melyet a fiatalok csoportosulásai (ifjúsági alapszervezetek, ifjúsági csoportok, ifjúsági
klubok) és vezető testületei (területi, megyei/fővárosi Ifjúsági Tanácsok, Országos Ifjúsági
Tanács) alkotnak.
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tevékenységét a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége
által elfogadott Ügyrendi Szabályzat alapján végzi, amely minden esetben-összhangban
van a Magyar Vöröskereszt alapszabályával.
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az ifjúság szerepe a Magyar Vöröskeresztben
Az ifjúság kettős szerepet tölt be a Magyar Vöröskereszt éltében:
1. a fiatalok, mint a társadalom egyik korosztálya - az élettapasztalatok hiánya és a
társadalmi kihívások miatt - már önmagukban veszélyeztetettek, ezért a Magyar
Vöröskereszt szemszögéből rászoruló társadalmi réteget alkotnak
2. a fiatalok a jövő mozgalmának alapjai
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tevékenységi köre
A Magyar Vöröskereszt a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt elsődleges tevékenységeinek
tekinti: az eszmeiség terjesztését, az élet- és egészségvédelmi ismeretek elsajátítását, az
egészséges életmódra nevelést, a családi életre való felkészítést az ifjúsági vezető- és
kortársfelkészítést.
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt küldetése
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt missziója képviselni a magyar ifjúság céljait és érdekeit
hazai és nemzetközi szinten, elősegíteni a fiatalok életének és egészségének védelmét,
biztosítani a jövő mozgalmát.
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt működésének elvei
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt a Magyar Vöröskereszt szervezeti egységeinél fejti ki
tevékenységét, mindemellett országos ifjúsági hálózatként működik, melyet a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt vezető testületei szabályoznak a Magyar Vöröskereszt vezető
testületeinek egyetértésével.
A hálózat elemeit az alapszervezetek, csoportok, klubok, a területi, a megyei/fővárosi
ifjúsági tanácsok és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége alkotják, melyek a területi, a
megyei/fővárosi vezetőségek és az Országos Vezetőség mellett működnek. Feladatuk az
ifjúsági tevékenységek koordinálása, irányítása, szakmai segítségnyújtás, az
információáramlás biztosítása.
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt legfontosabb feladatának tekinti saját küldetésének
betöltését, a Magyar Vöröskereszt ifjúságpolitikájának képviselését és a Stratégia
végrehajtását. Ezen elv a törvényes keretek között előnyt élvez minden más elvvel
szemben.
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tevékenységét nemzeti szinten és egységesen fejti ki,
azonban tekintettel van a helyi prioritásokra és kezdeményezésekre. A Magyar
Vöröskereszt ifjúságpolitikáját és Stratégiáját, mint alapdokumentumot kezeli.
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezető testületeiben - a társadalmi viszonyokból és a
magyar jogrendből következően - a fiatalok az alábbi módon képviseltetnek:
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1. 14 év alattiak: saját alapszervezetben tevékenykednek, lehetnek választott
tisztségviselőik, irányításukat és képviseletüket ifjúsági képviselők (például:
tanárelnökök, ovielnökök) látják el.
2. 14 - 18 évesek: saját alapszervezetben tevékenykednek, választott tisztségviselőik,
vezetőik önálló vezetőséget alkotnak, melynek működésében ifjúsági képviselők
vesznek részt. Képviseletüket ifjúsági vezetők és ifjúsági képviselők egyaránt
ellátják.
3. 18 - 30 évesek: saját alapszervezetben, csoportban, klubban tevékenykednek,
választott tisztségviselőik, vezetőik önálló vezetőséget alkotnak. Képviseletüket
ifjúsági vezetők látják el, emellett a Magyar Vöröskereszt bármely szintű
vezetőségében tisztséget tölthetnek be.
4. 30 év felettiek: A saját alapszervezetben tevékenykedő fiatalok képviseletét
elláthatják, az ifjúsági tagozatban tisztségviselők lehetnek.
A Magyar Ifjúsági Vöröskeresztben gazdasági és jogi felelősség terheli az ifjúsági
képviselőket és a 18. életévüket betöltött ifjúsági vezetőket.
A Magyar Ifjúsági Vöröskeresztben az ifjúsági képviselőknek a mozgalom küldetésének
megvalósítása érdekében folytatott tevékenységek irányításában szakmai felelősségük
van. Emellett az ifjúsági képviselőket gazdasági felelősség is terheli, amelyet önállóan vagy
a szervezet alkalmazottain keresztül gyakorol.
A fiataloknak a nemzeti társaságon belüli és nemzetközi érdekképviseleti,
érdekérvényesítési mechanizmusai kapcsolódnak a Vöröskereszt mozgalmának
hagyományaihoz, demokratikus berendezkedéséhez.
Fiatalok a Magyar Vöröskeresztben
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt az ifjúság szerepének tekinti a teljes, kreatív kibontakozást
a mozgalmon belül, elősegíti vezetőinek a szervezet keretein belül a vezető testületekbe
való integrálását és a Magyar Vöröskereszt munkatársainak utánpótlását.
1. Az ifjúsági tagok:
 a Magyar Vöröskereszt Alapszabályában megfogalmazottak szerint tevékenykednek
 személyes példamutatással a Magyar Vöröskereszt arculatát megőrzik
2.








Az ifjúsági vezetők:
az ifjúságpolitikát képviselik, az ifjúsági stratégiát végrehajtják
az ifjúsági Kongresszus által elfogadott irányvonalakat képviselik és végrehajtják
személyes közreműködésükkel a kortársaik mozgalomhoz való csatlakozását
elősegítik
a tevékenységekben személyesen közreműködnek
a kortársaikat felelősséggel képviselik
a vezető testületek munkáját elősegítik
személyes példamutatással a Magyar Vöröskereszt arculatát megőrzik
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3.







Az ifjúsági képviselők:
az ifjúságpolitikát képviselik, az ifjúsági stratégiát végrehajtják
az ifjúsági Kongresszus által elfogadott irányvonalakat képviselik és végrehajtják
személyes közreműködésükkel a fiatalok mozgalomhoz való csatlakozását elősegítik
az ifjúság érdekeit, ötleteit, véleményeit felelősséggel képviselik
a tevékenységeket saját személyükkel, képességükhöz mérten elősegítik
személyes példamutatással a Magyar Vöröskereszt arculatát megőrzik

4.






Az ifjúsági tanácsok:
az ifjúságpolitikát képviselik, az ifjúsági stratégiát végrehajtják
az ifjúsági Kongresszus által elfogadott irányvonalakat képviselik és végrehajtják
az intézményrendszer kialakításában tevékenyen részt vesznek
az ifjúság érdekeinek, ötleteinek, véleményeinek elsődleges fórumot biztosítanak
a tevékenységeken keresztül a fiatalokat a mozgalom számára megnyerik és
megtartják
döntéseiket demokratikus szabályoknak megfelelően hozzák
a Magyar Vöröskereszt markáns arculatát felelőséggel megőrzik
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt gazdálkodásában a Magyar Vöröskereszt vezető
testületeivel összhangban együttműködnek
rövid- és középtávú stratégiák alapján a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt konkrét
tevékenységeit kialakítják






5. Az ifjúsággal foglalkozó szervezeti egység(ek) és munkatársai(k):
 a Magyar Vöröskereszt adott szintű vezető testületeivel, szervezeteivel
együttműködnek, szolgálatukat azok iránymutatása alapján végzik
 az operatív irányítást szakmai vezetői szinten, professzionálisan, magas színvonalon
ellátják
 a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt adott szintű vezető testületeivel együttműködnek, az
ifjúsági tevékenységeket velük közösen menedzselik, szolgálatukat azok
iránymutatása alapján végzik
6.





A Magyar Vöröskereszt vezetői és vezető testületei:
az ifjúságpolitikát képviselik, az ifjúsági stratégiát végrehajtják
az ifjúsági Kongresszus által elfogadott irányvonalakat képviselik
elősegítik a finanszírozás lehetőségeit minden szinten
lehetőség szerint minél több fiatalt bevonnak munkájukba, az utánpótlást
biztosítása érdekében

Ifjúsági alapszervezet (legalább 10 fő esetén)
Tagok:
 tag lehet bárki, aki az ifjúsági alapszervezethez befizeti a tagdíjat
 választó és választható lesz az ifjúsági vöröskereszt szervezeti egységeiben
Feladatai:
 személyes példamutatással a Magyar Vöröskereszt arculatát megőrzik
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 tevékenységüket közvetlenül választott vezetők vagy a képviselők irányítják
 képviselet a területi ifjúsági tanács munkájában
 kapcsolattartás más alapszervezetekkel, a Magyar Vöröskereszt vezető testületeivel
és munkaszervezeteivel
Működését saját hatáskörben határozza meg, amely minden esetben összhangban
van a Magyar Vöröskereszt Alapszabályával és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Ügyrendi
Szabályzatával.
II. TERÜLETI IFJÚSÁGI TANÁCSOK
Területi Ifjúsági Tanács









Feladatai:
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Kongresszusa, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
Elnöksége, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt területileg illetékes Regionális
Értekezlete, a Megyei Ifjúsági Tanács és a megyei vezetőség által kitűzött feladatok
teljesítése
az önmaga által kitűzött célok és feladatok megvalósítása
egy főt delegál a Megyei Ifjúsági Tanácsba (általában az elnököt)
negyedévente beszámolási kötelezettsége van a megyei ifjúsági tanácsnak (éves
terv, megvalósulás, ülések jegyzőkönyve, emlékeztetője, jelenléti ív, értékelés)
kapcsolattartás más területi ifjúsági szervezetekkel és területi ifjúsági tanácsokkal
megválasztja elnökét

Gazdálkodás:
Munkáját a területi szervezettel közösen végzi, annak szakmai és pénzügyi
támogatásával, a Magyar Vöröskereszt Alapszabályának megfelelően.
A Területi Ifjúsági Tanács működése
A Területi Ifjúsági Tanács a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Ügyrendi Szabályzata
alapján dolgozik, a területi vezetőséggel együttműködve.
Ülésrend:
 szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik
 az ülést az elnök hívja össze, az ülés összehívását indítványozhatja a tagok
egyharmadának írásbeli kérése, mely alapján az elnök köteles az ülést összehívni
 az ülésekről emlékeztető készül, mely bármikor hozzáférhető
Határozatképesség:
A Területi Ifjúsági Tanács határozatképes, amennyiben az ülésen a szavazati joggal
rendelkező tagok több, mint fele jelen van.
Szavazás:
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Az üléseken általában nyílt kézfeltartásos szavazás történik. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt. Titkos szavazásra a testület döntése esetén kerül
sor.
A Területi Ifjúsági Tanács tagjai
A területen működő ifjúsági alapszervezetek képviselői és/vagy vezetői.
Jogai:
 a Területi Ifjúsági Tanács ülésein az Ügyrendi Szabályzatban meghatározottak
szerint tanácskozni és szavazni
 javaslatot tenni az elnök személyére
 az ülésről készített emlékeztetőhöz bármikor hozzáférni
 javaslatot tenni a Területi Ifjúsági Tanács éves munkatervére
 1 főt delegál a területi vezetőségbe szavazati jogú tagként, aki képviseli a Területi
Ifjúsági Tanács és az ifjúsági tagság érdekeit
Kötelezettségei:
 részt venni a Területi Ifjúsági Tanács ülésein
 tájékoztatni az őt delegáló alapszervezetet, a Területi Ifjúsági Tanács munkájáról
 negyedévente beszámolni az őt delegáló alapszervezetnek, ifjúsági tanácsban
végzett tevékenységéről
 személyes példamutatással a Magyar Vöröskereszt arculatát megőrzik
A Területi Ifjúsági Tanács Elnöke
Mandátuma:
 két évre szól,
 korlátlanul újraválasztható







Feladatai:
képviseli a Területi Ifjúsági Tanács és az ifjúsági tagság érdekeit
összehívja és vezeti a Területi Ifjúsági Tanács üléseit
negyedévente beszámolási kötelezettsége van a megyei ifjúsági tanácsnak (éves
terv, megvalósulás, ülések jegyzőkönyve, emlékeztetője, jelenléti ív, értékelés)
félévente, írásban beszámol a területi vezetőségnek az ifjúság körében elvégzett
munkájáról
kapcsolattartás más területi ifjúsági szervezetekkel és területi ifjúsági tanácsokkal
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III. MEGYEI/FŐVÁROSI IFJÚSÁGI TANÁCSOK
A Megyei/Fővárosi Ifjúsági Tanács feladatai és hatásköre












Feladatai:
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Kongresszusa, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
Elnöksége, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt területileg illetékes Regionális
Értekezlete, a megyei/fővárosi vezetőség által kitűzött feladatok teljesítése
az önmaga által kitűzött célok és feladatok megvalósítása
éves programtervet készít, melyet megküld a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
Elnökségének
írásban és szóban beszámol munkájáról a regionális értekezleten
Hatásköre:
éves témák propagálása, programajánlások kidolgozása
más megyei ifjúsági szervezetekkel és más megyei vöröskeresztes ifjúsági
tanácsokkal való kapcsolattartás
szükség esetén munkacsoportok létrehozása
felügyeli és segíti a Területi Ifjúsági Tanácsok és a munkacsoportok munkáját
megválasztja elnökét
Gazdálkodás:
Munkáját a megyei szervezettel közösen végzi, annak szakmai és pénzügyi
támogatásával, a Magyar Vöröskereszt Alapszabályának megfelelően.

A Megyei Ifjúsági Tanács működése:
A Megyei Ifjúsági Tanács a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Ügyrendi Szabályzata
alapján dolgozik, a megyei vezetőséggel együttműködve.







Ülésrend:
szükség szerint, de évente minimum négyszer ülésezik
a tagok tíz nappal az ülés előtt írásos meghívót kapnak
az ülést az elnök hívja össze, az ülést indítványozhatja a tagok egyharmadának
írásbeli kérése, mely alapján az elnök köteles az ülést összehívni
az ülésekről emlékeztető és jelenléti ív készül, mely bármikor hozzáférhető
döntéseiről nyilvántartást vezet
Határozatképesség:
A Megyei Ifjúsági Tanács határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok
több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a jelenlévők a napirendi
pontokat megtárgyalják, határozatot nem hoznak. 30 napon belül ugyanazzal a
napirenddel az ülést újra össze kell hívni, mely a megjelentek számától függetlenül
határozatképes.

8

Szavazás:
Az üléseken általában nyílt, kézfeltartásos szavazás van. Szavazategyenlőség esetén
az elnök szavazata dönt. Titkos szavazásra a testület döntése esetén kerül sor.
A Megyei Ifjúsági Tanács tagjai
A megyei ifjúsági tanács üléseinek szavazati jogú tagjai a megyében működő
Területi Ifjúsági Tanácsok által delegált egy-egy fő. A megyei ifjúsági tanács állandó
meghívott vendégei a munkacsoportok vezetői, akik tanácskozási joggal vesznek
részt az üléseken.














Jogai:
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Ügyrendi Szabályzatában meghatározottak szerint
tanácskozni és szavazni
részt venni a Megyei Ifjúsági Tanács munkacsoportjainak munkájában
javaslatot tenni az elnök, az alelnök és a munkacsoportok tagjaira
javaslatot tenni a Megyei Ifjúsági Tanács éves munkatervére
az ülésről készített emlékeztetőhöz bármikor hozzáférni
a Megyei Ifjúsági Tanács ülések emlékeztetőit megkapni
Kötelezettségei:
részt venni, tájékoztatni és képviselni az őt delegáló Területi Ifjúsági Tanácsot
tájékoztatni az őt delegáló Területi Ifjúsági Tanácsot a Megyei Ifjúsági Tanács
programjairól és munkájáról
személyes példamutatással a Magyar Vöröskereszt arculatát megőrzik
negyedévente beszámol az őt delegáló Területi Ifjúsági Tanács részére a Megyei
Ifjúsági Tanácsban végzett munkájáról
évente írásban/szóban beszámol az őt delegáló területi szervezetnek az
ifjúságkörében elvégzett munkájáról és az elért eredményekről

A Megyei Ifjúsági Tanács Elnöke
Mandátuma:
 két évre szól, legfeljebb négyszer újraválasztható
Feladatai:
 a megyei vezetőség szavazati joggal nem rendelkező tagja, ülésein képviseli a
Megyei Ifjúsági Tanács és az ifjúsági tagság érdekeit
 összehívja és vezeti a Megyei Ifjúsági Tanács üléseit
 részt vesz a Megyei Elnökök Tanácsa munkájában
 negyedévente írásban minimum félévente szóban beszámol munkájáról a Regionális
értekezlet felé.
 követi a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége által megfogalmazott irányelveket
 kapcsolattartás más megyei ifjúsági szervezetekkel valamint területi és megyei
ifjúsági tanácsokkal
A Megyei Ifjúsági Tanács Munkacsoportjai
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Létrehozásukról a Megyei Ifjúsági Tanács dönt. A Megyei Ifjúsági Tanács tagjaiból,
a megyei szervezet szakembereiből, más külső szakemberekből, más ifjúsági tanács
tagjaiból álló csoportok.
Tevékenységüket a Megyei Ifjúsági Tanács irányítja. Végzett munkájukról a Megyei
Ifjúsági Tanácsnak írásban számolnak be. A munkacsoport vezetője koordinálja a
csoport munkáját, felelős a végzett tevékenységért. A Megyei Ifjúsági Tanács
mellett tanácsadó csoportok is működhetnek (pl.: tanárelnökök). A munka
csoportok vezetői tanácskozási joggal vesznek részt a megyei ifjúsági tanács
ülésein.
IV. REGIONÁLIS ÉRTEKEZLET
A Regionális Értekezletet a régióvezető szervezi (adott esetben központi segítséggel) és
vezeti. Annak érdekében, hogy a Regionális Értekezlet képes legyen feladatai teljesítésére
évente minimum kétszer kerül megrendezésre (lehet több napos is).
Feladatai:
 regionális programok szervezése, koordinálása
 hatékony információáramlás biztosítása az illetékes Megyei Ifjúsági Tanácsok és a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége között
 hatékony információáramlás biztosítása az Ifjúsági Vöröskeresztet érintő
kérdésekben a Magyar Vöröskereszt illetékes megyei/fővárosi szervezetek és a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége között










Hatásköre:
versenyek meghirdetése
pályázatok kiírása
önálló költségvetéss kialakítása
éves témák propagálása, programajánlások kidolgozása
javaslat kitüntetésekre, jutalmakra
más ifjúsági és ifjúsági vöröskeresztes szervezetekkel való kapcsolattartás
szükség esetén munkacsoportok létrehozása konkrét feladatokra
a régióvezető tartós akadályoztatása, lemondása vagy visszahívása esetén
megválasztja a régióvezetőt legfejebb 30 napon belül. Az átmeneti időszakban a
régióvezető hivatalos helyettesítését az érintett megyei Ifjúsági Tanács elnökei által
felkért ügyvivő régióveztő látja el, aki tanácskozási joggal vesz részt a MIVK
elnökség munkájában

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt régiói
1. Nyugat-dunántúli Régió (Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye)
2. Közép-dunántúli Régió (Fejér megye, Komárom-Esztergom megye és Veszprém
megye)
3. Dél-dunántúli Régió (Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye)
4. Közép-magyarországi Régió (Budapest és Pest megye)
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5. Észak-magyarországi Régió (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye és
Nógrád megye)
6. Észak-alföldi Régió (Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és SzabolcsSzatmár-Bereg megye)
7. Dél-alföldi Régió (Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye)
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V. KÖZPONTI VEZETŐ TESTÜLETEK

1. AZ IFJÚSÁGI VÖRÖSKERESZT KONGRESSZUSA
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt legfőbb döntés hozó szerve a kétévente megrendezésre
kerülő Kongresszus, mely minden esetben tisztújító. A Kongresszusra való delegálás
rendjéről, a megyékből delegálható küldöttek számáról, az adott Kongresszust megelőzően
az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége Határozatban dönt. A határozat alapján elkészül a
Kongresszus Ügyrendje. A Kongresszuson kerül megválasztásra a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt elnöke és alelnökei. A Kongresszus keretein belül megszervezett Regionális
Értekezleteken kerülnek megválasztásra a régióvezetők is. Az Ifjúsági Vöröskereszt
Kongresszusának feladata, hogy jelölje ki azokat az irányvonalakat, melyeket az
Elnökségnek a következő két évben követnie kell.
2. IFJÚSÁGI MEGYEI ELNÖKÖK TANÁCSA
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Megyei Ifjúsági Tanácsok testületei által választott, azok
elnökeit tömörítő testület.
Feladatai:
 az országos vezetőség által kitűzött feladatok teljesítése
 a megyei, regionális és az országos szintű együttműködés/kommunikáció
támogatása
 a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Kongresszus Ügyrendi Szabályzatának és
Ügyrendjének megvitatása és elfogadása az Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Elnökség
javaslata alapján.
3. IFJÚSÁGI VÖRÖSKERESZT ELNÖKSÉGE
Az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége feladatai és hatásköre







Feladatai:
a Vöröskereszt eszmeiségének terjesztése az ifjúság körében
az elfogadott éves programterv kidolgozása és következetes végrehajtása
az Országos Vezetőség által kitűzött feladatok teljesítése
az önmaga által kitűzött célok és feladatok megvalósítása
a Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagságának képviselete

Hatásköre:
 versenyek meghirdetése
 pályázatok kiírása
 éves témák propagálása, programajánlások kidolgozása javaslat kitüntetésekre,
jutalmakra
 egyéni elismerések odaítélése
 más ifjúsági és ifjúsági vöröskeresztes szervezetekkel való kapcsolattartás
 szükség esetén munkacsoportok létrehozása konkrét feladatokra
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 szükség esetén megválasztja ügyvivő elnökét
 a Kongresszusok közötti időszakban az ifjúsági tagozat legmagasabb döntéshozó
szerve
Feladata:
felügyeli a megyei/ fővárosi szervezetek munkáját
országos programok szervezése
együttműködni a Magyar Vöröskereszt Országosz Vezető testületével
Gazdálkodása:
Az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége programjavaslatokat és ajánlásokat dolgoz ki,
országos programokat szervez, amelyek megvalósításához az éves költségvetésen
belül meghatározott mértékű támogatásra jogosult (munka terv, program
költségvetés stb.).
Az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége bevételei:
 Magyar Vöröskereszt központi költségvetési támogatás
 pályázatokon nyert támogatások bevételei
 pénzbeni és természetbeni adományok gyűjtése és az adományozó által
meghatározott értékesítés bevételei
 kiadványok értékesítéséből származó bevételek
 az egyesülési jogról és a közhasznú szervezetekről szóló törvényekben biztosított
bevételi lehetőségek
 egyéb bevételek
Az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt országos éves
költségvetési tervét a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőség elé terjeszti
elfogadásra.
Az Ifjúsági Vöröskereszt Elnökségének működése
Az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége a saját maga által meghatározott Ügyrendi Szabályzat
alapján dolgozik. Annak érdekében, hogy biztosítsa programjainak sikerét és a hatékony
információáramlást/kommunikációt évente összehívja a Megyei Ifjúsági Tanácsok elnökeit
(Megyei Elnökök Tanácsa - MET).
Az Ifjúsági Vöröskereszt Elnökségének törekednie kell arra, hogy az ifjúsági szervezeten
belül hatékonyan működjön az egymástól tanulás intézménye. Ennek érdekében évente
minimum egyszer olyan projekt-fórumot szervez, melynek keretében a jelentkező megyei,
területi ifjúsági tanácsok, illetve bázisiskolák bemutathatják sikeres/átvehető/országos
akcióvá fejleszthető tevékenységüket, programjaikat, akciójukat.
Ülésrend:
 szükség szerint, de évente minimum hatszor ülésezik, amely több napos is lehet
 a tagok tíz munkanappal az ülés előtt írásos meghívót kapnak
 az ülést az elnök hívja össze, az ülés összehívását indítványozhatja a tagok
egyharmadának írásbeli kérése, mely alapján az elnök köteles az ülést összehívni
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 az ülés napirendjéről szavazni kell
 az ülésekről emlékeztető készül, amely bármikor hozzáférhető
 a tagok az ülésekről emlékeztetőt kapnak, melyet a levezető elnök által kinevezett
két személy kézjegyével hitelesít
 a tagok az ülésen szavazatra bocsájtott témákról/javaslatokról döntést hoznak,
döntésüket határozat formájában nyilvánosságra hozzák
 a határozatokról azok hatályáról nyilvántartást vezet
Határozatképesség:
 az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége határozatképes, amennyiben az ülésen a
jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok aránya meghaladja az 50%-ot (7 fő)
 határozatképtelenség esetén a jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalják,
határozatot nem hoznak. 6 napon belül ugyanazzal a napirenddel az ülést újra
össze kell hívni, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes
 határozatképes elnökségi ülés esetén a jelenlévők szavazatai mellett on-line vagy
telefonon is érvényesen lehet szavazni
Rendkívüli esetben az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége tagjai e-mailben is hozhatnak
határozatot, de ez esetben bármely tag élhet vétói joggal, ez esetben a
soronkövetkező űlésen napirendi pontban újra szavazatra kell bocsájtani a témát.
Az így hozott döntés határozatképesség függvényében érvényes.
Szavazás:
 az üléseken általában nyílt kézfeltartásos szavazás történik
 szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt
 titkos szavazásra a testület döntése esetén kerül sor
Az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége tagjai
1.
2.
3.
4.
5.

a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Kongresszusán megválasztott elnök
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Kongresszusán megválasztott alelnökök (2 fő)
a Bázisiskolai Program tanárelnökei által megválasztott tanárelnök képviselő
a Bázisovi Program ovielnökei által megválasztott ovielnök képviselő
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Kongresszusán belül megrendezett Regionális
Értekezleteken megválasztott régióvezetők (7 fő)

Visszahívás
A választott tisztségviselők, régióvezetők és küldöttek esetén visszahívást
kezdeményezhet a testület és az elnök. Döntésre az a testület jogosult, aki a
személyt megválasztotta.
Régióvezetők
Mandátuma:
 két évre szól, újraválasztható
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 (általában) a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Kongresszusának keretén belül
megrendezett Regionális Értekezleten kerül megválasztásra
Abban az esetben, ha a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Kongresszus keretén belül
megrendezett Regionális Értekezlet szavazategyenlőség vagy egyéb más indokból
nem tud régióvezetőt választani, akkor 30 napon belül a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt Kongresszusra delegált küldöttek részvételével újra össze kell hívni a
Regionális Értekezletet, és régióvezetőt kell választani. Az átmeneti időszakban az
Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége munkájában tanácskozási joggal részt vesznek az
illetékes Megyei Ifjúsági Tanácsok elnökei.























A jelölhetőség feltétele:
2 éves szervezeti vezetői tapasztalat
önkéntes tevékenysége az adott régióhoz kötődik
megválasztásának napján már betöltötte a 16. életévét
megválasztásának napján a 30. életévét még nem töltötte be
Jogai:
az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége ülésein az Ügyrendi Szabályzatban
meghatározottak szerint tanácskozni és szavazni, akadályoztatás esetén
helyettesítéséről gondoskodni, a szavazati jog nem átruházható
részt venni az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége munkacsoportjainak munkájában
javaslatot tenni a munkacsoportok tagjaira
javaslatot tenni a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt éves programtervére
előterjesztést tenni az Ifjúsági Vöröskereszt elnökségi ülésének napirendi pontjaira
az ülésről készített emlékeztetőhöz bármikor hozzáférni
az Ifjúsági Vöröskereszt elnökségi ülések emlékeztetőit megkapni
az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége munkájához szükséges adatokhoz hozzáférni
betekinteni a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt országos gazdálkodásába
felügyeli és irányítja a hatékony megyei/ fővárosi munkát
Kötelezettségei:
részt venni, tájékoztatni és képviselni az őt delegáló Regionális Értekezletet az
Ifjúsági Vöröskereszt elnökségi ülésein
évente többször, de minimum kétszer Regionális Értekezletet szervezni (lehet több
napos is), melynek egyik kötelező témája a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt aktuális
feladatainak megbeszélése (adott esetben központi támogatással)
negyedévente beszámolni az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége és az illetékes Megyei
Ifjúsági Tanácsok, illetve illetékes megyei szervezetek felé az ifjúság körében
regionális szinten végzett munkájáról
személyében felelős, hogy hatékony regionális ifjúsági hálózat/információ-áramlás
(munka) alakuljon ki az érintett megyék között
személyében felelős a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt arculatának képviseléséért

Tanárelnök Képviselő
Mandátuma:
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 két évre szól, újraválasztható
 a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisiskola Program tanárelnökeinek szervezett
soros értekezleten kerül megválasztásra
 mandátumát a Kongresszus érvényesíti
Jogai:
 az Ifjúsági Vöröskereszt elnökségi ülésein az Ügyrendi Szabályzatban
meghatározottak szerint tanácskozni és szavazni, akadályoztatása esetén
helyettesítéséről gondoskodni, a szavazati jog nem átruházható
 részt venni az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége munkacsoportjainak munkájában
 javaslatot tenni a munkacsoportok tagjaira
 javaslatot tenni a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt éves programtervére
 előterjesztést tenni az Ifjúsági Vöröskereszt elnökségi üléseinek napirendi pontjaira
 az ülésről készített emlékeztetőhöz bármikor hozzáférni
 az Ifjúsági Vöröskereszt elnökségi üléseinek emlékeztetőit megkapni
 az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége munkájához szükséges adatokhoz hozzáférni
 betekinteni a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt országos gazdálkodásába
Kötelezettségei:
 részt venni, tájékoztatni és képviselni az őt delegáló bázisiskolákat az Ifjúsági
Vöröskereszt elnökségi ülésein
 negyedévente beszámolni az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége és a Magyar
Vöröskereszt megyei szervezetei felé a bázisiskolákban végzett ifjúsági
vöröskeresztes tevékenységről
 személyében felelős a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt arculatának képviseléséért
Ovielnök Képviselő
Mandátuma:
 két évre szól, újraválasztható
 a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Program ovielnökeinek szervezett soros
értekezleten kerül megválasztásra
 mandátumát a Kongresszus érvényesíti










Jogai:
az Ifjúsági Vöröskereszt elnökségi ülésein az Ügyrendi Szabályzatban
meghatározottak szerint tanácskozni és szavazni, akadályoztatása esetén
helyettesítéséről gondoskodni, a szavazati jog nem átruházható
részt venni az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége munkacsoportjainak munkájában
javaslatot tenni a munkacsoportok tagjaira
javaslatot tenni a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt éves programtervére
előterjesztést tenni az Ifjúsági Vöröskereszt elnökségi üléseinek napirendi pontjaira
az ülésről készített emlékeztetőhöz bármikor hozzáférni
az Ifjúsági Vöröskereszt elnökségi üléseinek emlékeztetőit megkapni
az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége munkájához szükséges adatokhoz hozzáférni
betekinteni a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt országos gazdálkodásába
Kötelezettségei:
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 részt venni, tájékoztatni és képviselni az őt delegáló bázisovikat az Ifjúsági
Vöröskereszt elnökségi ülésein
 évente beszámolni az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége és a Magyar Vöröskereszt
megyei szervezetei felé a bázisovikban végzett ifjúsági vöröskeresztes
tevékenységről
 személyében felelős a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt arculatának képviseléséért
Alelnök
Mandátuma:
 két évre szól, maximum négyszer újraválasztható
 a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Kongresszusán kerül megválasztásra





















A jelölhetőség feltétele:
2 éves szervezeti vezetői tapasztalat
legalább egy idegen nyelv társalgási szintű ismerte
megválasztásának napján már betöltötte a 16. életévét
megválasztásának napján a 30. életévét még nem töltötte be
Jogai:
az Ifjúsági Vöröskereszt elnökségi ülésein az Ügyrendi Szabályzatban
meghatározottak szerint tanácskozni és szavazni, akadályoztatás esetén
helyettesítéséről gondoskodni, a szavazati jog nem átruházható
részt venni az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége munkacsoportjainak munkájában
javaslatot tenni a munkacsoportok tagjaira
javaslatot tenni a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt éves programtervére
előterjesztést tenni az Ifjúsági Vöröskereszt elnökségi üléseinek napirendi pontjaira
az ülésről készített emlékeztetőhöz bármikor hozzáférni
az Ifjúsági Vöröskereszt elnökségi ülések emlékeztetőit megkapni
az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége munkájához szükséges adatokhoz hozzáférni
betekinteni a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt országos gazdálkodásába
az elnök bármilyen akadályozottsága esetén annak helyettesítése
Kötelezettségei:
részt venni és képviselni a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tagjait az Ifjúsági
Vöröskereszt elnökségi ülésein
személyében felelős, hogy hatékony ifjúsági hálózat/információáramlás (munka)
alakuljon ki a megyék között
személyében felelős, hogy a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt teljesíteni tudja, illetve
minden magától telhetőt megtegyen, hogy elérje a saját maga által kitűzött célokat
személyében felelős a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt arculatának képviseléséért

Feladatai:
 a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának felelős munkatársával és az
Ifjúsági Vöröskereszt Elnökségével közösen végzi az operatív irányítást
 a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának felelős munkatársával és az
Ifjúsági Vöröskereszt Elnökségével közösen végzi a forrásbővítő tevékenységet
 felügyeli és irányítja a régiók munkáját
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Elnök
Mandátuma:
 két évre szól, maximum négyszer újraválasztható
 a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Kongresszusán kerül megválasztásra





























A jelölhetőség feltétele:
2 éves szervezeti vezetői tapasztalat
legalább egy világnyelv társalgási szintű ismerete (angol, spanyol, kínai, arab)
megválasztásának napján már betöltötte a 18. életévét
megválasztásának napján a 30. életévét még nem töltötte be
Jogai:
az Ifjúsági Vöröskereszt elnökségi ülésein az Ügyrendi Szabályzatban
meghatározottak szerint tanácskozni és szavazni
részt venni az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége munkacsoportjainak munkájában
javaslatot tenni a munkacsoportok tagjaira
javaslatot tenni a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt éves programtervére
Elnökségi ülést összehívni
előterjesztést tenni az Ifjúsági Vöröskereszt elnökségi üléseinek napirendi pontjaira
az ülésről készített emlékeztetőhöz bármikor hozzáférni
az Ifjúsági Vöröskereszt elnökségi ülések emlékeztetőit megkapni
az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége munkájához szükséges adatokhoz hozzáférni
betekinteni a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt országos gazdálkodásába
Kötelezettségei:
az Ifjúsági Vöröskereszt elnökségi ülésein részt venni, akadályoztatása esetén
távollétéről az elnökségi tagokat értesíteni (helyettesítését az alelnökök valamelyike
látja el)
személyében felelős, hogy hatékony ifjúsági hálózat/információáramlás (munka)
alakuljon ki a megyék között
személyében felelős, hogy a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt teljesíteni tudja, illetve
minden magától telhetőt megtegyen, hogy elérje a saját maga által kitűzött célokat
személyében felelős a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt arculatának képviseléséért
Feladatai:
a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőségének 31. tanácskozási jogú tagja,
ülésein képviseli a Magyar Ifjúsági Vöröskeresztet
képviseli a Magyar Ifjúsági Vöröskeresztet az állami, a társadalmi és a nemzetközi
szervek, szervezetek előtt
képviseli az Ifjúsági Vöröskeresztet a Magyar Vöröskereszt előtt
összehívja és vezeti az Ifjúsági Vöröskereszt elnökségi üléseit
ellenőrzi az Ifjúsági Vöröskereszt számára elkülönített támogatások felhasználását
a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának felelős munkatársával és az
Ifjúsági Vöröskereszt Elnökségével közösen végzi az operatív irányítást
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 a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának felelős munkatársával és az
Ifjúsági Vöröskereszt Elnökségével közösen végzi a forrásbővítő tevékenységet
 felügyeli és irányítja a régiók munkáját
Az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége Munkacsoportja
Létrehozásukról és a munkacsoportokat irányító programvezetők személyéről az
Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége dönt
Tagjai:
 az Ijúsági Vöröskereszt Elnöksége tagjai
 az Országos Igazgatóság szakemberei
 más külső szakemberek és önkéntesek








Feladatai:
szakmai tanácsadással segíti az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége döntéshozatalát
fejlesztési javaslatokat és programterveket dolgoz ki
részt vesz az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége által megvalósítandó országos
programok szervezésében és lebonyolításában
az adott témában segíti az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége szakmai
partnerhálózatának fejlesztését
az adott témában segíti az Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége forrásbővítő
tevékenységét
kapcsolatot tart fönt a Megyei Ifjúsági Tanácsok munkacsoportjaival

Müködése:
 tevékenységüket a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége
programvezető irányítja
 munkájukról az Ifjúsági Vöröskereszt Elnökségének számolnak be

által

felkért

A fenti Ügyrendi Szabályzatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége 2016. augusztus
23-án megtárgyalta és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt VI. Kongresszusa elé terjesztette.
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