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A Magyar Ifjúsági Konferencia (továbbiakban: MIK), a magyar ifjúság legmagasabb
szintű egyeztető fóruma 2022. május 27-29. között Székelyudvarhelyen tartotta 38.
rendes ülését.

A konferencia résztvevőit Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
ügyvezető elnöke, valamint Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, MIK
alumnusok köszöntötték. A MIK köszöni és elismeri alumnusainak az elmúlt két
évtizedben a közösségeinkért, kiemelten az ifjúságért végzett áldozatos munkáját.

A MIK közgyűlése keretében új tagszervezetek felvételét fogadta el, valamint
tisztújítás keretében megválasztotta Búcsú Ákost a szervezet alelnökének.

A közgyűlés létrehozta az évente átadásra kerülő Magyar Ifjúsági Konferenciáért
díjat, melyre első körben dr. Varga-Bajusz Veronika és Gulyás Tibor jelölését
elfogadja.

A Magyar Ifjúsági Konferencia az elmúlt években megszokott módon
zárónyilatkozatot fogadott el:

A kárpátaljai régió köszöni minden régió támogatását, amit ezekben a nehéz
háborús időkben nyújtanak. A kárpátaljai magyarság továbbra is bízik abban, hogy
békében tervezheti a jövőjét a szülőföldjén és a szervezetek folytathatják hiánypótló
munkájukat.

A MIK Közgyűlése elítéli az Ukrajna területén történő háborús atrocitásokat és
további támogatásáról biztosítja a kárpátaljai magyar közösséget.

Javasoljuk a Magyar Kormány számára a megnövekedett működési költségek
(növekvő rezsiköltségek, a meglévő alkalmazottak megtartása és az önkéntesek
munkájával kapcsolatos egyéb kiadások) fedezésére a kárpátaljai szervezetek
fennmaradása céljából külön pályázati kiírás létrehozását.

Magyarországon ma az egyesületek, alapítványok, szövetségek és egyházi jogi
személyek nem tudják elszámolni a diákoknak, fiataloknak kiállított kedvezményes
tömegközlekedési utazások költségeit. Felkérjük az illetékeseket, hogy ezen a
jogszabályon változtassanak, tegyék lehetővé, hogy a kedvezményes jegyek is
elszámolhatóvá váljanak.
Megváltoztatandó jogszabály: 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezményekről, 1. § (3).



Ma aránytalanul megbonyolítja a civil szervezetek pályázati részvételét, mindennapi
működését, hogy az egyesületi, alapítványi, szövetségi képviselő digitalizált
aláírásképe nem része a civil szervezetek bírósági nyilvántartásának. Kérjük a
Magyar Kormányt, hogy a bíróságok fenntartásában működő civil nyilvántartás
részét képezze a vezető tisztségviselő digitális aláírása is.
Megváltoztatandó jogszabály: 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

Kérjük a Magyar Nemzeti Bankot, hogy tegye lehetővé a civil szervezetek és a
kereskedelmi bankok számára a pályázatokhoz szükséges felhatalmazó levél
digitális módon történő igénylését. Ezzel jelentős segítséget nyújthatnak a civil
szervezetek hatékony működéséhez.
Megváltoztatandó jogszabály: 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet a pénzforgalom
lebonyolításáról

Kérjük, hogy állítsák vissza legalább negyed évente ülésező ifjúságügyi kerekasztalt
az újonnan létrejövő Kulturális és Innovációs Minisztérium ifjúságügyért felelős
helyettes államtitkárságán.

Kérjük továbbá a Magyar és Szlovák Kormányt, hogy a lehető legnagyobb
odafigyeléssel kezdjék meg a Sajó folyón okozott ökológiai katasztrófa felszámolását
és a folyó védelmének hosszú távú biztosítását.

A MIK felkéri a Magyar Kormányt, hogy kiemelt figyelemmel kövesse a külhoni
magyarokat sújtó hatósági és politikai túlkapásokat.

A MIK hálásan köszöni a Magyar Kormány ifjúsági szervezetek irányába nyújtott
támogatását.

A MIK soron következő ülését Magyarországon tartja.

Székelyudvarhely, 2022. május 28.


