
…miről döntött az ÁIB? 
 

 
Meglepő határozat olvasható az Ifjúságpolitikai Közlöny 1986/1. számában: az Állami 

Ifjúsági Bizottság 15028/1985. ÁIB számú határozatában – melynek címe: Javaslat az 
ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény és végrehajtási jogszabályrendszerének korszerűsítésére 
– hatályon kívül helyezte a 4/1977. ÁBI számú, az ifjúsági klubok működéséről szóló 
irányelveket. 

A váratlan döntés új jogi helyzetet teremtett, s bár kétségtelen előnyöket is hozott, 
mértéktartó optimizmussal kell értékelni és értelmezni a jelenlegi állapotot. Mielőtt azonban 
ezt megtennénk, nézzük meg, mit is tartalmazott a '77-es irányelv? 

Két országos vitatábor a tanú rá, hogy az irányelvek szinte kizárólag a működtetők jogait 
hangsúlyozták. Ennek szellemében kötelezték a klubot működési engedély kérésére és 
működési szabályzat készítésére. A klubélet minden lényeges belső ügyében a működtető 
szerv és az illetékes KISZ-szervezet kapta a végsődöntés jogát. Továbbá az irányelvek szerint 
kinevezett – s nem választott – klubvezető irányíthatta a klubot. Az irányelvek egyetlen 
pozitívuma az volt, hogy a működtető szerv feladatává tette a klub működési feltételeinek, 
valamint a tartalmi munka fedezetének biztosítását. Nos, a működtető sok esetben mindennek 
megfelelt, csak éppen e feladatának nem. így az irányelvek csak gátat szabtak az önálló, 
demokratikus klubélet kialakulásának. 

Az ÁIB döntése tehát időszerű volt, ám ez csak az eddigi rossz tagadása, s nem egy új és 
megfelelő fel. tételrendszer kialakítása. Mértéktartásom oka tehát az, hogy ebben a hirtelen 
jött vákuumban hová fog kerülni az ifjúsági klub? Úgy hiszem, nem kell nagy dolgokra 
gondolnunk. Nyugodtan fölfoghatjuk az ifjúsági klubot a művelődési ház, az iskola vagy a 
munkahely egyik kiscsoportjának, besorolva a páva. kör, a fotószakkör s a többiek mellé, s 
elfeledve papírokat és pecséteket, s emberben és értelmes tevékenységben gondolkodva máris 
megtaláltuk a klub helyét és szerepét. 

A klub helyzete eddig is nagymértékben múlt azon a folyamatos alkun, melyben néha 
többet, legtöbbször azonban kevesebbet csikart ki fenntartójától. A döntés előnye tehát 
egyelőre csak ennyi: megszabadulás a jogilag is előírt adminisztratív kötelezettségektől. S ez 
nem kevés. 

A mozgalomnak azonban ennél több kell. Nem egyszerűen egy újabb irányelv, hanem olyan 
pénzügyi és jogi feltételrendszer, amely életteret biztosít a klubmozgalom számára. S 
amelynek vezérszavai: autonómia, közösségi lét, demokrácia. 
 


