
ZÁRÓNYILATKOZAT 

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

szintű egyeztető fóruma 2022. december 8-11. között Kecskeméten tartotta 39. 

rendes ülését. 

A konferencia résztvevőit Dr. Varga Bajusz Veronika, a Tempus Közalapítvány 

igazgatója és Gulyás Tibor,  a Technológiai és Ipari Minisztérium stratégiai ügyekért 

felelős helyettes államtitkára köszöntötte.  

A Magyar Ifjúsági Konferencia az elmúlt években megszokott módon zárónyilatkozatot 

fogadott el: 

A korábban létrehozott MIK közösségért díjat első alkalommal adták át, a díjazottak 

Dr. Varga Bajusz Veronika és Gulyás Tibor. 

Kérjük a Magyar Kormányt, hogy a koronavírus okozta világjárvány, majd az orosz-

ukrán háború okozta gazdasági válság civil szervezeteket is érintő hatásainak 

enyhítésének érdekében növelje a civil szervezetek támogatására szánt forrásokat 

2023-ban, valamint lehetőségeihez mérten mielőbb folyósítsa a 2022. évi 

támogatások fennmaradó részének kifizetését. 

Kérjük továbbá, hogy a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület finanszírozása a  2024. 

évtől kerüljön önálló költségvetési sorra.  

Kérjük Magyarország Kormányát, hogy a 2024-ben lejáró Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

kiértékelése, valamint a jövőben elérendő stratégiai célok megalkotása érdekében 

indítson széleskörű társadalmi egyeztetést. Az egyeztetés lefolytatásában, valamint 

az új stratégiai célok kijelölésében a Magyar Ifjúsági Konferencia felajánlja segítő 

együttműködését. 

A fiatal magyar kutatók a jövő szellemi elitjének fontos részét képezik, ugyanakkor 

földrajzilag nem lokalizálhatóak csupán a Kárpát-medencére, azon túl is létszámuk 

folyamatosan növekszik. A külhonban és a külföldön élő, kutató PhD hallgatók és 

posztdoktorok összekötő szalagot jelentenek a nemzetközi kutatási eredmények 

hazai integrációjába. Az utóbbi időben egyre többször tapasztaltuk, hogy szezonális 

jelleggel, a tanév bizonyos részein egyre több fokozat honosítási kérdés merül fel. Így 

kérjük a Magyar Kormánytól, hogy az adminisztráció megkönnyítését támogassa. 

Kérjük, a Magyar Államkincstártól, hogy a doktori képzés nyugdíjba történő 

beszámítása kapcsán a DOSZ-szal közösen alakítsanak ki tájékoztató formulákat. 

 



Kérjük a Kulturális és Innovációs Minisztérium ifjúságügyért felelős helyettes 

államtitkárságát, hogy az Ifjúságügyi Kerekasztalt ismételten hívja össze legalább 

negyedéves gyakorisággal. 

Kiemelten kérjük a Magyar Kormányt, hogy mihamarabb emelje és egyben rendezze 

a magyar pedagógusok bérezését. Továbbá kérjük, hogy induljon meg az a 

szakpolitikai munka, mely mélységében képes újragondolni és megreformálni a 

magyar közoktatást. Ebben a munkában a Magyar Ifjúsági Konferencia és 

tagszervezetei örömmel ajánlják fel segítségüket. 

Kiemelten kérjük a magyar kormányt a külföldön tanuló magyar diákok nagyobb 

mértékű hazatérését elősegítő intézkedések megtételére. Jelenleg közel 

20,000 magyar diák folytatja tanulmányait külföldön, ami az összes magyar 

felsőoktatási hallgató 8 százaléka. Ennek érdekében javasoljuk a külföldön 

folytatott tanulmányokkal kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatát, a 

felsőoktatási hallgatói jogviszony részleges garantálását külföldön tanuló 

magyar diákok számára, illetve a külföldön folytatott tanulmányok alatti, itthon 

munkavégzésre vonatkozó szabályozások kedvezőbbé tételét.  

Kérjük a magyar kormányt, hogy a jelenleg hatályban lévő Ifjúsági Stratégia 

felülvizsgálata során legyenek tekintettel a külföldön tanulást támogató 

szakpolitikai stratégiai célkitűzéseinek növelésére, valamint a külföldön tanuló 

diákoknak releváns kulturális és munkaerőpiaci kapcsolat-építő 

kezdeményezések támogatására.  

Kérjük, hogy a magyar diákszervezetek helyzetéhez hasonlóan 

intézményesítsék a külföldön tanuló magyar diákokat képviselő szervezetekkel 

való egyeztetést. 

A Vajdaság északi részét 2015 óta sújtó menekültválság 2022-ben új szakaszba 

lépett. A szabadkai és horgosi lőfegyveres összecsapások menekültek csoportjai 

között a közelmúltban rettegésben tartották a szerb-magyar határ mentén élő 

lakosságot - köztük sok vajdasági magyart. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a 

menekültek - vélhetően Szerbiában - lőfegyverekhez juthatnak. Üdvözöljük a szerb 

belügyi szervek hatékony fellépését a horgosi lövöldözést követően és nyomatékosan 

kérjük a magyarországi, a vajdasági magyar és szerb döntéshozókat egyaránt, hogy 

a jövőben minden korábbi törekvésnél hatékonyabban védjék meg a vajdasági 

lakosság életét, tulajdonát és környezetét a menekültválsághoz köthető atrocitásoktól. 

Lépjenek fel az embercsempészek ellen és őrizzék kiemelt figyelemmel a határsávot, 

meggátolván a menekültek tömeges, ellenőrizetlen visszatérését a szerb-magyar 

határra és a környező településekre.  



Támogatásunkról biztosítjuk a kárpátaljai magyarságot, amely a háború okozta nehéz 

helyzetben is helyt áll. Elítéljük a kárpátaljai magyarság ellen irányuló provokációkat, 

a munkácsi turulszobor erőszakos eltávolítását. Bízunk benne, hogy a jelenlegi 

háborús konfliktus mihamarabb békével ér véget, s hogy azok az emberek, akik a 

háború miatt kényszerültek elhagyni az országot, újra hazatalálhatnak szülőföldjükre. 

 

A MIK soron következő ülését Vajdaságban, Szabadkán tartja. 

Kecskemét, 2022. december 10. 

 

 


