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Zárónyilatkozat 

 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia (továbbiakban: MIK), a magyar ifjúság legmagasabb szintű 

közös fóruma 2019. november 29. és december 1. között Budapesten tartotta 37. rendes ülését. 

 

Aggasztónak tartjuk, hogy a választásokat követően nemhogy pozitív változások nem történtek 

Ukrajnában a nemzetiségek helyzetét illetően, de nemrégiben a Petőfi Sándor Program 

Kárpátalján szolgálatot teljesítő ösztöndíjasai is kénytelenek voltak elhagyni állomáshelyüket, 

amit újabb, a magyar közösség ellen irányuló cselekedetnek tekinthetünk. Kérjük a helyzetük 

mielőbbi rendezését és korábbi kárpátaljai állomáshelyeikre való visszahelyezésüket. 

 

A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet - mint a Magyar Ifjúsági Konferencián a muravidéki 

magyar anyanyelvű fiatalok képviselője - hálás köszönetét fejezi ki az eddig nyújtott 

muravidéki támogatásokért, amit az ifjúsági egyesületek kaptak az anyaországtól. Ezen 

támogatások nélkül egyesületünk sajnos nem tudná megvalósítani a programjait. Hálásak 

vagyunk az eddigi támogatásért, és arra kérjük az anyaország vezetését, hogy a támogatásaival 

továbbra is lássa meg a muravidéki egyesületekben rejlő lehetőségeket. Kérjük, hogy a 

Muravidéken élő fiatalok számára tegyenek lehetővé olyan támogatást, amely szorgalmazná 

egy társasági hely létrehozását, ahol a fiatalok tudnák ápolni a kultúrájukat, megőrizni 

hagyományaikat, és az épület lehetőséget nyújtana a magyar programok kivitelezésére, legyen 

az tanulmányi, vagy minden egyéb továbbképzési program. A társasági hely nagyon jó 

kiindulópontot nyújthatna az eddigi muravidéki innovációk bemutatására, tapasztalatcserére. A 

fiatalokat így tudnánk ösztönözni, és a pozitív helyzetképpel elősegíthetnénk 

itthonmaradásukat és boldogulásukat vidékünkön.  

 

Továbbá kérjük, hogy fogadjanak el egy olyan rendeletet a lendvai Kétnyelvű Középiskoláról 

érkező diákok esetében, amely megkönnyítené a bejutási folyamatot a magyarországi 

egyetemekre, ezzel segítve az anyanyelvükön való továbbtanulást.  

 

Arra is kérnénk a Magyarország Kormányát, hogy kezdeményezze egy olyan program 

elindíttatását térségünkben, mely egyfajta felkészítés, vagy továbbképzés lenne azon fiatalok 

számára, akik Szlovéniában maradva képviselnék a magyar identitást a jövőben. A program 

elősegíthetné, hogy a fiatalok nagyobb számban bekapcsolódjanak a kisebbségi közéletbe és a 

politikába. 

 

A fenntartható fejlődés kulcsa a digitalizációban rejlik. A MIK tagszervezeteivel elkötelezett 

abban, hogy újszerű kommunikációs csatornáin keresztül digitális ismeretekkel fejlessze a 

magyar ifjúságpolitikai törekvéseket. A kutatási hálózatok digitális átalakítása a tudástranszfer 

nemzetközi alaptétele. 
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A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemen 

továbbra sem valósult meg a magyar kar létrehozása, amelyet a 2011-es tanügyi törvény előír. 

A magyar oktatók és diákok továbbra is követelik a magyar kar megalapítását, ezáltal biztosítva 

a magyar érdekképviseletet az egyetemen belül. Az egyesült egyetemen már 20% alá csökkent 

a magyar diákok részaránya, ezért is nehezített a magyar tagozat beleszólása a döntéshozásba. 

Az Országos Magyar Diákszövetség és tagszervezetei kérik az erdélyi magyar 

orvostanhallgatókat érintő hátrányos megkülönböztetés megszüntetését és kérik, hogy egyenlő 

felekként legyenek kezelve az egyetemet érintő kérdésekben, akárcsak a többségben lévő 

hallgatótársaik. 

 

Megdöbbenéssel figyeljük, hogy a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium 

körül újabb botrány tört ki: elsőfokú bírósági ítélettel semmisítették meg az iskolát megalapító 

miniszteri rendeletet. Gyakoriak, és ezáltal aggasztóak az ilyen romániai történések, ennek okán 

felkérünk minden politikai és szakmai szervezetet, hogy az iskola érdekében tegyen meg 

minden törvényes lépést, élve akár a polgári engedetlenség lehetőségével is.  

 

Kérjük, hogy a Magyar Kormány politikai és anyagi szinten is jobban támogassa a burgenlandi 

magyarságot, mivel az osztrák támogatási keret 1995 óta nem emelkedett.  

 

Üdvözöljük a magyar és a szerb kormány együttműködését a két ország határán kialakult 

közlekedési helyzet megoldása kapcsán. Ezen felül örömünket fejezzük ki a magyar kormány 

Vajdaságban végzett gazdaságélénkítő törekvései és tevékenysége kapcsán.  

 

Mivel a Kárpát-medencében is igazán érezhetjük az éghajlatváltozás következményeit, kérjük 

a Magyar Kormányt, hogy tegyen konkrét vállalásokat az ország területén, és nemzetközi 

szinten egyaránt a folyamat lassításáért, és a változásokhoz való alkalmazkodásért a jövő 

magyarságának érdekében.  

 

A MIK 1999-es alapítása óta a magyar ifjúság legmagasabb szintű egyeztető-fóruma, ennek 

okán kérjük a magyar kormányt, hogy érdemben és kiszámítható módon támogassa működését 

mind anyagilag, mind politikailag.  

 

A MIK következő közgyűlését 2020. május 22. és 24. között Székelyudvarhelyen tartja. 

 

Budapest, 2019. november 30. 
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