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Magyar Ifjúsági Konferencia 

Ikt. szám: 08/2018 

Dátum: 2018. február 10. 

 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület 

2018. február 10-én tartott üléséről 

 

 

Helyszín: Nyíregyháza, Megyeháza 

Időpont: 10:00-19:00 

 

Jelen van:  

- dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár  

- Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 

- Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere 

- Hajnal Virág, főosztályvezető, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 

- Dr. Zsiga Marcell, a Szerencsejáték Service Nonprofit Zrt. ügyvezetője 

- dr. Varga-Bajusz Veronika főosztályvezető, Család- és Ifjúságügyekért felelős 

Államtitkárság, Ifjúságügyi Főosztály 

- Széles Csongor főosztályvezető-helyettes, Család- és Ifjúságügyekért felelős 

Államtitkárság, Ifjúságügyi Főosztály 

- Mohay Gergely osztályvezető, Család- és Ifjúságügyi Államtitkárság, Ifjúságszakmai 

Osztály 

- Inotay Petra, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége Női Bizottságának elnöke 

- Dr. Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium ügyvezető igazgatója 

- Székely Levente, a Kutatópont Kft. kutatási igazgatója 

- Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára 

- Tárnok Balázs, a Rákóczi Szövetség szakjogásza 

- Áment Balázs, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke 

- Rácz Zsófia, az ENSZ magyarországi ifjúsági küldötte 

- a MIK tagszervezetei 

 

Jegyzőkönyvvezető: Jakab Annamária titkár 

 
A levezető elnök megállapította, hogy a MIK határozatképes és felkérte a résztvevőket és előadókat a 

napirendi pontok megtárgyalására, az alábbiak szerint. 

 

Napirend: 

1. Köszöntő beszédek 

2. MIK elnöki beszámoló 

3. Régiós beszámolók 
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4. Szavazás az elnöki és a régiós beszámolók elfogadásáról 

5. Beszámoló a határon túli ifjúságkutatás eredményeiről 

6. Minority SafePack polgári kezdeményezés ismertetése 

7. GeneZYs ifjúságkutatás eredményeinek bemutatása 

8. Szavazás a tagfelvételi kérelmekről 

9. Szekcióülések 

10. Zárónyilatkozat elfogadása 

11. Zárszó 

 

1. Köszöntő beszédek 

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 

A házigazdaként köszöntötte a jelenlévőket Magyarország egyik legszebb megyeházáján, 

melyet Alpár Ignác tervezett, és Kölcsey Ferenc szobra is itt áll. Elnök úr kiemelte a személyes 

találkozások és kapcsolatépítés fontosságát különösen a mai online világban. Felhívta a 

résztvevők figyelmét, hogy használják ki jól az együtt töltött időt.  

 

Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere 

Alpolgármester úr kiemelte, hogy az ifjúságügy területén komoly szakmai munkát kezdtek el 

Nyíregyházán. Ifjúsági kerekasztal is van a városban, emellett külön alapot különítettek el az 

ifjúság részére. Folyamatos kapcsolatot tartanak az ifjúsági szereplőkkel, igyekeznek megérteni 

gondjaikat. Fontosnak tartják a fiatalok itthon maradásának ösztönzését, valamint a külhoni 

területeken is segítséget nyújtani a helyben boldogulásra. Különböző intézkedésekkel 

igyekeznek a fiataloknak segíteni, hogy a külföldön szerzett tapasztalatok után térjenek haza 

szülővárosukba.   

 

dr. Illés Boglárka, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettem államtitkár 

Helyettes államtitkár asszony a köszöntési formák közül a kézfogás szokását emelte ki, mint 

kötetlen és közvetlen köszöntési forma, melynek eredeti jelentése: nincs nálam tőr, barátként 

közeledek. A katolikus miséken is kézfogással köszöntik egymást a hívek, béke veled 

jókívánsággal. A kézfogásban benne van az összefogás ereje, a MIK is ezt az összetartozást 

képviseli 1999 óta. A MIK az egyetlen olyan ifjúsági szervezet, amely tömöríti az ifjúsági 

szegmens minden területét (egyház, politika, civil, stb). Ezért fontos a szervezet támogatása a 

kormányzat számára is. 

A magyar kormány egyértelműen kimondja, a család érték, melyet támogatni kell, és a 

demográfiai válságot így kívánják megoldani. Reprodukálni kell magunknak, mert hiába jó az 

ifjúság- vagy egészségpolitikánk, ha nem lesz kinek fenntartani. Feladatunk jövőt adni a 

következő generációknak. Ennek biztosítására komoly segítséget nyújt a kormány diákhitel 

törlesztésben, köldökzsinór programmal, a Családok Éve tematikus évvel, a KRESZ- és 

nyelvvizsga díjának visszatérítésével. 

Végül a Minority SafePack kezdeményezés fontosságát emelte ki helyettes államtitkár asszony 

és arra buzdított, ha aláírjuk, kiállunk a nemzeti kisebbségek védelme, támogatása mellett, 

http://magyarifjusagikonferencia.eu/


 

 

Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület 

Székhely: 6726 Szeged, Fő Fasor 11 I/6 

Levelezési cím: Új Nemzedék Központ, 1134 Budapest, Váci út 49.  

Email: ; miktitkarsag@gmail.com; Web: magyarifjusagikonferencia.eu | facebook.com/magyarifjusagikonferencia 

 

kisebbségek számára létrejövő központ létrehozása mellett. Kányádi Sándor gondolataival zárta 

szavait: „Első a nemzet, második a család és csak harmadsorban keresd magad javát.” 

 

Hajnal Virág főosztályvezető, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 

Főosztályvezető asszony pozitívan kiemelte, hogy a fiatalok az a korosztály, akik nem 

sajnálkoznak, nem dőlnek hátra, hanem ötleteik vannak és meg is valósítják azokat. Fontosnak 

értékeli az ilyen személyes találkozásokat, mivel ilyenkor a döntéshozók meghallgathatják a 

fiatalok elképzeléseit, nehézségeit, igényeit.  

Főosztályvezető asszony kitért a Családok Éve tematikus programra. A 2011-ben elfogadott 

MÁÉRT stratégiai dokumentum célja, hogy a magyar nemzet számban, gazdaságilag, 

szellemileg és jogilag gazdagodjon. A tematikus évek is ezt a célkitűzést szolgálják, évről évre 

egy-egy közösségre helyezik a hangsúlyt. Közösségben lehet a magyarságot megtartani, hiszen 

ha tartozik valahova az egyén, jobban meg tudja tartani sajátosságait, magyarságát. Ezekkel a 

programokkal szeretnék ezt elősegíteni. Kihangsúlyozta, hogy egészséges családokkal lehetnek 

aktívak és működőképességek a közösségek, ez az alapja. Azt a feladatot fogalmazta meg a 

fiatalok részére, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan tudnak hozzájárulni a Kárpát-medencei 

családok megsegítéséhez.  

 

2. MIK elnöki beszámoló – mellékelve 

- 2018. májusában lejár a jelenlegi elnökség mandátuma, szükséges az elkövetkező 

hónapokban a jelöltek felállítása. 

 

3. Régiós beszámolók – videók mellékelve 

 

4. Szavazás az elnöki és a régiós beszámolók elfogadásáról 

 
A teremben jelenlévő mandátumok száma: 20 Mandátum  Határozatképes a plenáris ülés! 

 

Elnöki beszámoló elfogadása: 
Igen: 19  Nem: 1   Tartózkodik: 0 

 

Régiós beszámolók elfogadása: 
Igen: 18  Nem: 2   Tartózkodik: 0 

 

5. Beszámoló a határon túli ifjúságkutatás eredményeiről – Székely Levente 

Kutatópont Kft. – előadás mellékelve 

 

6. Minority SafePack polgári kezdeményezés ismertetése – Csáky Csongor főtitkár és 

Tárnok Balázs szakjogász, Rákóczi Szövetség – előadás mellékelve 

 

7. GeneZYs ifjúságkutatás eredményeinek bemutatása – Dr. Szalai Zoltán, a Mathias 

Corvinus Collegium ügyvezető igazgatója – előadás mellékelve 
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8. Szavazás a tagfelvételi kérelmekről 

9 szervezet nyújtott be tagfelvételi kérelmet a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesületbe. A 

szervezetek képviselői röviden bemutatták szervezetüket, tevékenységüket és belépési 

szándékuk hátterét. 

 

MAGYARORSZÁG 

a. Doktoranduszok Országos Szövetsége 

MURAVIDÉK 

b. Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet 

 

KÁRPÁTALJA 

c. Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége 

d. Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet 

e. Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 

f. Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület 

g. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete 

h. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata 

i. Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet 

 

- 2 szervezet (Kárpátaljai Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete, Görögkatolikus Ifjúsági 

Szervezet) képviselője nincs jelen.  

- Szórád Gábor elnök nyílt kérdés formájában megkérdezi a jelenlévő tagszervezeteket, hogy 

a két szervezet távolléte ellenére elfogadják-e tagfelvételi kérelmüket szavazásra. 

- A tagszervezetek egyöntetűen elfogadják. 

  

Szavazás a 9 szervezet tagfelvételi kérelméről: 
Igen: 20  Nem: 0   Tartózkodik: 0 

 

9. Szekcióülések 

a. Aktuális kérdések a felsőoktatásban  

A szekció két témát érintett: egyrészt anyaországi felsőoktatási aktualitásokról és 

változásokról volt szó, másrészt olyan kulcspontokat, témákat taglaltak, melyek nem 

régióspecifikusak, hanem minden területet érintenek. Szó volt a duális képzési rendszer 

meghonosításának ösztönzéséről.  

A résztvevők az aktuális felvevőpiachoz alkalmazkodó képzések indítását szorgalmazták, 

Felvidéken pl. agrárképzésre lenne igény. Több régióra is igaz, hogy olyan képzések 

működnek, amire nincs kereslet, amire viszont szükség lenne, olyan képzés nincs.  

Ezzel párhuzamosan az államnyelv megfelelő szintű oktatása is fontos kérdés. Az 

elvándorlás is visszavezethető a nyelvtudás hiányára. Kulcsmondat: külhoni 

ösztöndíjprogramok megerősítése, valamint az anyaországban tanuló fiatalok számára 

olyan alkalmakat teremteni, hogy az államnyelvet tudják Magyarországon is gyakorolni.  
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Általános problémás terület a pedagógusképzés minősége (módszertanok, 

gyakorlatorientáltság hiánya). A diplomahonosítás is túlbürokratizált folyamat, ha a fiatal 

magyarországi tanulmányai után hazaköltözne. Magyar nyelvű szakkollégiumok 

létrehozásának ösztönzése is fontos lenne. A résztvevők körül járták azt a kérdést is, hogy 

a külhoni fiatal milyen problémákkal szembesül: magyarországi felvételi jelentkezés 

nehézsége, lemorzsolódás kérdése, túlbürokratizált rendszer.  

 

b. Fiatalok testi-lelki egyensúlya 

A résztvevők abból indultak ki, hogy alapvetően nehéz a fiatalokat megszólítani. Az új 

generációk folyamatosan kapcsolatban, online vannak, legalább 6 platformot használnak 

egyszerre (chat, házi feladat írása, böngészés, TV, stb). Ahhoz, hogy megszülessen az érett, 

felelőséget vállaló ember, az szükséges, hogy identitásában rendben legyen, elégedett 

legyen önmagával, tudja hogy merre tart az élete, elköteleződjön közösségben, merjen 

családot vállalni. Ebben kell segíteniük az ifjúsági közösségeknek. 

Az egyházak ahhoz képest, hogy milyen támogatást kapnak, nem feltétlenül tudják az 

oktatás mellett a nevelést is biztosítani. Sok közösség mozgáson, szabadidős 

tevékenységen keresztül fogja meg a fiatalokat: cserkészet, sport – hatékony eszköz. Ha 

egy fiatalt sikerül megszólítani, akkor történhet meg, hogy a testi erősítés mellett lelki 

nevelést is adhatnak. A családok éve kapcsán kiemelhető, hogy sajnos nem mindig valósul 

meg a családokban a nevelés, sokszor a kisközösségekre hárul a feladat. Fontos, hogy ilyen 

közösségeket támogasson a kormány, ahol a testi nevelés mellett lelki is megvalósul.  

Végül megállapították a résztvevők azt az igényt, hogy hasznos lenne, ha a régiók 

értesülnének egymás programjairól, jó gyakorlatairól, lenne egy központi, elérhető bázis, 

amiből meríthetnek saját programjaikhoz. 

 

c. Digitalizáció lehetőségei és veszélyei 

A csoport megállapította, hogy a magyar fiatalok digitális kompetenciája nagyon alacsony. 

Arról beszélgettek, hogy az oktatásban mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ez a 

tendencia javuljon. Javaslatként fogalmazták meg, hogy bekerülhetne akár a tananyagba 

ezzel kapcsolatos ismeretanyag, vagy a tanárokat lehetne képezni a digitális lehetőségek 

használatára. Nemzeti Kibervédelmi Alap létrehozását szorgalmazzák. 

 

d. Fiatalok vállalkozási lehetőségei 

A csoport hasznosnak tartaná, ha a külhoni gazdaságfejlesztési programok anyagi 

támogatása mellett a pályázók, vállalkozók ismeretanyagra is szert tennének, e-learning 

anyagok biztosításával elérhetnénk, hogy a fiatalok a vállalkozói attitűdben fejlődjenek, 

ismeretátadásra legyen lehetőségük. Ezt a vállalkozói hozzáállást az oktatás területére is 

hasznos lenne bevinni, az elméleti képzések helyett a gyakorlati oktatást előtérbe helyezni. 

Szintén kiemelték, hogy egy Kárpát-medencei vállalkozásindítási információs portál 

nagyon hasznos lenne induló fiatal vállalkozók részére. Emellett üzleti fórumok szervezése 

helyett azt javasolják, hogy meglévő ifjúsági programokra vigyék el ezeket a fórumokat, 

ahol már meglévő résztvevőkkel, „alapanyaggal” dolgozhatnak.   
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Felvetések: 

- Szórád Gábor elnök kérdése: van-e igény a következő konferenciákon ezen témák 

folytatására, részletesebb kibontására. 

- A jelenlévők támogatják a felvetést a digitalizáció, a duális képzések és a vállalkozások 

témái tekintetében érkezett pozitív válasz. 

- Pataki Gábor felvetette, hogy több időre lenne szükség a szekcióüléseknél és kevesebb 

plenáris részre. 

 

10. Zárónyilatkozat elfogadása 

- Szórád Gábor elnök felolvassa a zárónyilatkozat tervezetét a régiók szövegjavaslataival.  

- Nemes László jelezte a következő konferencia időpontja kapcsán, hogy annak 

mindenképp 2018. május 30-ig meg kell valósulnia, mivel eddig a határidőig el kell 

fogadni és le kell adni a civil szervezetek éves beszámolóját. 

- Javaslat a 2018.05.25-27, illetve a 2018.06.08-10. dátumokra. 

- A dátumról való döntést elnapolták, arról az Állandó Bizottság dönt majd minden 

szükséges információ birtokában. 

 

Szavazás zárónyilatkozat elfogadásáról: 
Igen: 18  Nem: 0   Tartózkodik: 2 

 

- Szórád Gábor: Mivel konszenzus szükséges a nyilatkozat elfogadásához, a zárónyilatkozat 

módosítására hajlandók-e a tagszervezetek? – egybehangzó támogatás 

 

- Szávay István (Jobbik IT) és Camara-Bereczki Ferenc Miklós (Societas) nem fogadják 

el a zárónyilatkozat következő mondatában azt a kiemelést, mely a külhoniak választási 

regisztrációját szorgalmazza, mivel ez a külföldön élő magyarországiakkal szembeni 

megkülönböztetés. A külhoni mondatrész kivételét kérik. 

 
„Buzdítjuk a magyar fiatalokat az országgyűlési választásokon való részvételre, melynek a külhoni 

magyarok esetében előfeltétele a választási regisztráció.” 

- Varró Zsolt (Fidelitas) a külhoniak figyelmét szeretnék felhívni a mondattal a választási 

regisztrációra. Amennyiben kikerül a külhoni mondatrész, úgy az egész mondat 

kitörlését kéri és helyette az alábbi mondat bekerülését kéri: 

 
„Üdvözöljük Magyarország Kormányának azon intézkedéseit, melyekkel támogatja a fiatalok 

nyelvvizsga- és jogosítványszerzését.” 

- A magyarországi régió nem tud megállapodásra jutni, így a határon túliak 

regisztrációjára vonatkozó mondat kikerül, helyére a fiatalok nyelvvizsga- és 

jogosítványszerzését üdvözlő mondat kerül. 
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Szavazás új mondat beemeléséről: 
Igen: 18  Nem: 0   Tartózkodik: 2 

 

Szavazás zárónyilatkozat elfogadásáról: 
Igen: 20  Nem: 0   Tartózkodik: 0 

 

11. Zárszó 

Szórád Gábor elnök sikeresnek értékeli az ülést, hasznos szakmai programot zárhatunk. Reméli, 

hogy a következő konferencián ezeket a gondolatokat tovább tudjuk folytatni, és olyan 

meghívott vendégek lesznek jelen, akik a szakmai kérdésekben tudnak szakmai válaszokat adni. 

Elnök úr szeretné megköszönni az együtt töltött elmúlt 4 évet, mely alatt sok sikeres programot, 

projektet megvalósított a szervezet, reméli, hogy az utódok ezt folytatni tudjátok és a kijelölt 

úton tovább haladnak majd. 

 

Elnök úr köszönetét fejezi ki az Új Nemzedék Központ munkatársai felé és a titkárságnak a 

konferencia megszervezésért és lebonyolításért. Köszöni továbbá Krekuska Róbert leköszönt 

titkárságvezető 3 éves befektetett munkáját, sok eredmény valósulhatott meg munkája révén. 

 

 

Nyíregyháza, 2018.02.10. 

 

http://magyarifjusagikonferencia.eu/

