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Tisztelt Olvasó! 
Kedves Leendő Partnerünk, Támogatónk! 

Jelen kiajánlót azzal a céllal hoztuk létre, hogy összefoglaljuk tevékenységünk
legfontosabb elemeit a "külvilág" számára. Szeretnénk, ha ezen oldalakat olvasva az
olvasó megismerné közösségünk világról alkotott képét és az ehhez kapcsolódó
tevékenységeit. Nem titkolt célunk, hogy munkánk során minél több magyarországi
és nemzetközi együttműködésben vegyünk részt, illetve új, szakmai
együttműködések indulhassanak el. Amennyiben projektjeink vagy tevékenységünk
felkeltette az Ön érdeklődését, úgy keressen minket bizalommal. 

Kiajánló célja 

A Magyar Ifjúsági Konferencia 2018 óta jelentős változásokon és fejlesztéseken ment
keresztül, amelynek köszönhetően mára önálló menedzsmenttel és szolgáltatási
portfólióval bír, az alapvető ifjúságpolitikai tevékenységén túlmenően. Megbízható
partnerré vált, illetve tagságát valódi és aktív közösségé alakította.

Ahogyan a későbbiekben láthatja, 3 stratégiai projektre kívánjuk felépíteni a
következő időszakot. Az első a már teszt időszakban lévő EVITA családtámogató
platform és annak további bővítése. A második a jelenleg "Modern Tanulmányok
Intézete" néven futó ifjúsági think tank felépítése. Utolsó stratégiai projektünk a
Paradigma konferenciasorozat, melynek célja az új nemzeti ifjúsági vízió szakmai
előkészítése, javaslatok megfogalmazása.  

Az anyagban láthatja még jelenleg futó, illetve egyéb kisebb projektjeinket, valamint
szakpolitikai javaslatainkat. Bízunk benne, hogy jelen kiajánló felkelti az Ön és kollégái
érdeklődését, továbbá elindulhat egy jelentősebb együttműködés Ön és a Magyar
Ifjúsági Konferencia között.  

Kiemelt területek 



A Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület

(MIK) a magyarországi és a határon túli

magyar fiatalok legmagasabb szintű

egyeztető fóruma, amely 1999. november

27-én széleskörű magyarországi és

határon túli magyar szervezeti részvétellel

lett életre hívva. 

A szervezet alapvető célja mind a mai

napig, hogy az ifjúság legmagasabb szintű

egyeztető fóruma legyen, ezzel pedig a

Magyar Állandó Értekezlet ifjúsági lábát

képezze. A MIK célja a magyar ifjúság

bevonása az össznemzeti ifjúságpolitika

alakításába. Ennek révén elősegíthető a

Magyarország határain túl élő magyar

ifjúsági közösségek magyarországi

erkölcsi, anyagi, szakmapolitikai és

diplomáciai támogatása is. 

Jelenleg 45 tagszervezete van a Kárpát-

medencében és a diaszpórában. További

információkat itt talál: www.mik.ma

Magyar Ifjúsági
Konferencia

BEMUTATKOZÁS

https://www.mik.ma/


Szolgáltatásaink
2019 óta a MIK a céljaihoz és küldetéséhez illeszkedő saját szolgáltatási

platformját építi; egészségügy, vállalkozásfejlesztés és

környezettudatosság témájában működtet edukációs platformokat és

valósít meg rendezvényeket. Ezeken túl egy ifjúsági think tank

létrehozásán dolgozik, amely hosszútávon biztosítja az ifjúságügyi

folyamatok, lehetőségek és problémák napirenden tartását és megoldási

javaslatokat kínál.

Az egészségügy és egészségmegőrzés területével közel 6 éve foglalkozunk.

2016-2020 között Kárpátalján a SE HÖK és HÖOK koordinációjában közel 3000

lakos egészségügyi szűrését végeztük el. Erre építve 2020-ban hozta létre a MIK

a Segítség.ma külhoni, magyar anyanyelvű egészségügyi keresőportálját, ahol

magyar szakembereket kereshetnek a külhonban és a diszpórában élő

magyarok. A projekt szakmai összefoglalóját csatoltuk levelünkhöz. 

A Segítség,ma tapasztalataira alapozva hoztuk létre 2022 májusában EVITA

családtámogató edukációs platformunkat. A platform célja, hogy egy online,

ingyenesen elérhető felületen keresztül elérhetővé tegyük a családalapítás előtt

állók számára a legfontosabb gyógypedagógiai, egészségügyi és mentálhigiénés

tudásanyagokat. A tudásanyag a gyermekvállalás gondolatától egészen a

gyermek iskolaérettségéig segíti a szülőket. A projekt szakmai összefoglalóját

csatoltuk levelünkhöz. A logókra kattintva meglátogathatja weboldalainkat. 

Egészség és család

http://www.segitseg.ma/
http://www.evita.hu/


A MIK felismerte, hogy a most felnövő generáció egyik legnagyobb igénye az

anyagi függetlenedés, illetve saját vállalkozásuk elindítása, ehhez azonban nem

rendelkeznek releváns alapismeretekkel, kompetenciákkal. Célcsoportunk így

azok a Kárpát-medencében élő, vállalkozni vágyó, 16-26 év közötti, eltökélt

fiatalok, akik már rendelkeznek piacképes ötlettel, de nehezen találnak

maguknak megfelelő mentorációt. 

A MIK Start ingyenes programja ebben segít nekik, a regisztrált felhasználók egy

6+1 alkalmas előadássorozaton keresztül tanulhatnak az innovatív vállalkozások

elindításáról. Ezt egészíti ki a Hungarian Start Up University Program által kínált

képzési rendszer, amelyre a külhoni fiatalok a Magyar Ifjúsági Konferencia MIK

START Programján keresztül tudnak regisztrálni. További információkat itt talál:

https://www.mik.ma/projektek/mik-start-projekt 

Vállalkozás 

Környezetvédelem
A mi Dunánk/Clean Water Hungary ismeretterjesztő előadássorozata azokat a

budapesti középiskolásokat célozza meg, akik érdeklődnek a környezeti

problémák és megoldásaik iránt, és szeretnének is tenni a természeti értékek

megóvásáért.

Egyre többünket foglalkoztat az egyén szerepe és felelőssége a természet

megóvásában. A Clean Water Hungary projektben az ifjúságot szólítjuk meg, hogy

az ő prizmájukon keresztül is megismerjük a témát és lehetőséget biztosítsunk

nekik véleményük kifejtésére, valamint ösztönözzük őket a cselekvésre.

A projekt 20-30 budapesti középiskolás diák számára kínál online oktatási

programot, amellyel a vízgazdálkodással és a vízi ökoszisztémával kapcsolatos

tudatosságukat növeljük. Az öt alkalom során plenáris előadásokat hallgathatnak

meg szakértőktől, amiket interaktív foglalkozásokkal, kreatív workshopokkal

zárunk. Az ismeretterjesztésen túl célunk a probléma alapú és kollaboratív

tanulás népszerűsítése. További információkat itt talál:

https://www.mik.ma/projektek/cwh-projekt

https://www.mik.ma/projektek/mik-start-projekt
https://www.mik.ma/projektek/cwh-projekt
https://www.mik.ma/projektek/mik-start-projekt
https://www.mik.ma/projektek/mik-start-projekt
https://www.mik.ma/projektek/cwh-projekt


az ifjúság és az egészségügy viszonyát,

a jelenleg igénybe vehető és a kívánt szolgáltatások körét,

az egészségügyi ellátások elérhetőségét hazánkban és

partnerországainkban

Egészségre fel! 

Az Egészségre fel! projekt célja, hogy érdekeltté tegyük a fiatalokat az

egészségügyi tapasztalataik megosztásában és felhívjuk a döntéshozók

figyelmét az egészségügy fiatalok szemszögéből való áttekintésének

szükségességére.

A 6+2 alkalomból álló konferenciasorozaton 13-30 év közötti erdélyi, felvidéki

és magyarországi fiatalokat bevonva (összesen 360 főt) mérjük fel

kiscsoportos foglalkozások, workshopok és kerekasztal-beszélgetések

keretében.

A 4-4 napos nyitó- és zárókonferencián a három partnerország egészségügyi

helyzetével komplexen foglalkozunk, míg a hat fórumnapon országspecifikus

problématérképet készítenek a résztvevők. A programsorozat eredményeként

elkészített szakmai anyagot a döntéshozókkal is megosztjuk. 

EVITA+ 

Ezen programunk célja, hogy az EVITA várandósgondozási platformhoz

kapcsolódó edukációs anyagainkat szélesebb körben továbbfejlesszük, azaz a

meglévő tananyagokat kibővítsük a romániai és szlovákiai lokális és speciális

protokollokkal, gyakorlatokkal. Ezzel is segítve a külhoni kisebbségeket az

erdélyi és felvidéki specifikus tudás megszerzésében. A tananyagokat helyi

partnerek bevonásával fejlesztjük.  

Jelenleg futó Erasmus+
programok



a right for everyone! - platform

A digitális platform célja, hogy közérthetővé tegye a cégjogi ismeretek

alapjait online elérhető tananyagain keresztül és állandó partnerként segítse

a fiatalokat első vállalkozásuk elindításában. A platform edukációs tartalmain

keresztül bemutatja a magyarországi, romániai és szlovákiai cégjog

legfontosabb ismereteit. Ehhez kapcsolódó magyar nyelvű jogász adatbázis

kiépítését is tartalmazza. A projekt Erasmus+ KA2 kategóriában beadásra

kész.  

Tervezett
programok 2023-ban 

Help with employment - platform

A digitális platform célja, hogy közérthető digitális tanácsadást,

tudásanyagot és jogsegélyt nyújtson a munkavallók számára.  Célunk, hogy a

munkavállalók egy helyen megtalálhassák a munkajog legfontosabb

kérdéseire adott válaszokat, továbbá jogi segítséget kaphassanak jogász

hálózatunkon keresztül. A projekt Erasmus+ KA2 kategóriában beadásra kész.

Délvidék stratégia 2.0
A program célja, hogy első körben alapos vizsgálat tárgyává tegye, majd

javaslatokat tegyen a Délvidékben, mint régióban rejlő együttműködési

lehetőségekkel kapcsolatban. Ennek oka, hogy meglepő módon Jugoszlávia

felbomlása óta érdemi együttműködés, valamint közös projektek nem

indultak a vajdasági, horvátországi és muravidéki magyarság között. 

 Ugyanakkor az elcsatolt országrészek magyar közösségeiben újra

megfogalmazódott az együttműködés igénye.  



Hisszük, hogy ifjúságügyi think tank nélkül nincs magyar képviselet a
nemzetközi ifjúsági ökoszisztémában. Az MTI 3 területen kíván fejlesztéseket
végrehajtani a magyar ifjúságpolitika és érdekképviselet megerősítésében.
Kiemelt célja, hogy tudásbázisán és képzésein keresztül fejlessze az
ifjúságpolitikai szereplők kapacitását, forrásszerző képességét és nemzetközi
jelenlétét. További információkat itt talál: MTI - Ifjúsági Think Tank
csatolmány

https://drive.google.com/drive/folders/10bM5OZcgUSh8FmX0hCev_FZ7hQkJ96QD?usp=sharing


Az EVITA HEALTH-el megegyező
felépítésben a családi pénzügyi
tudatossággal kapcsolatos
tudásbázist és tananyagot
biztosítaná. 

 
FINANCE

Ez az edukációs platform
továbbra is az alapvető
egészségügyi és mentálhigiénés
tudást biztosítaná a családok
számára. Továbbá ezen keresztül
tudnak becsatlakozni a magán,
önkormányzati és állami ellátók.  

EVITA HEALTH -
Családtámogató platform

EVITA FINANCE - Pénzügyi
tudatosság

Azonos felépítésben, ezen
platformon összegeznénk azokat
az alapvető jogismereteket,
melyek elengedhetetlenek a
mindennapi családi életben, így
többek között a családjog és
munkajog alapvető tudásanyagát
összegeznénk közérthető
formában.   

EVITA RIGHTS - Család és jog 

 
CSOPORT

Az EVITA csoport célja, hogy a családokat érintő
legfontosabb területeken, azaz az
egészségügyi-, jogi- és pénzügyi tudatosság
alapvető és legfontosabb ismereteit
összegezze a regisztrálók számára.   

Ezzel a fejlesztéssel, tananyaggal és partneri
hálóval a legkomplexebb támogató platformot
hoznánk létre, amely maximális mértékben
illeszkedne a kormányzati családpolitikába.  

EVITA csoport

 
HEALTH

 
RIGHTS 

http://www.evita.hu/


Paradigma
Program
Közösen tervezzük a jövőt! Ismert
ismeretlen c. nyitórendezvény  

A Paradigma program célja, hogy 2022-

2024 között egy konferenciasorozat

keretein belül megkezdjük egy  új, 

 hosszú távú ifjúságügyi koncepció

kidolgozását a szakmai szervezetek

bevonásával.  

A program a Nemzeti Ifjúsági Tanács, a

Hallgatói Önkormányzatok Országos

Konferenciája és a Magyar Ifjúsági

Konferencia együttműködésének

részeként valósul meg.  Kiemelt célunk,

hogy a programhoz a következő

időszakban minél több régióból, minél

több szakmai, ifjúsági és hallgatói

szervezet csatlakozzon és közösen

gondolkodjunk arról, hogy 2050-ig 

 milyen ifjúságpolitikát és jövőt

szeretnénk Magyarországon.  

A sorozat szakmai nyitó rendezvényére

2022. december 8-11. között kerül sor

Kecskeméten. A rendezvény címe:

Ismert ismeretlen. 

https://ifjusagitanacs.hu/
http://www.hook.hu/
http://www.mik.ma/


 EVITA Health EVITA Finance EVITA Rights MTI - Think tank

2022.
II.

félév

15.000 EUR
(marketing)

15.000 EUR
(tananyag 1.0, UI

design)

15.000 EUR
(tananyag 1.0, UI

design)

15.000 EUR 
 (stratégiai tervezés,

szakértői hálózat)

2023
100.000 EUR 

(II. fejlesztési ütem,
marketing)

50.000 EUR (I.
fejlesztés,

marketing) 

50.000 EUR (I.
fejlesztés,

marketing) 

70.000 EUR
(üzemeltetés)

2024
250.000 EUR (lengyel

piac, marketing,
fejlesztés) 

50.000 EUR (II.
fejlesztési ütem,

marketing)

50.000 EUR (II.
fejlesztési ütem,

marketing)

150.000 EUR
(üzemeltetés)

2025

70.000 EUR (lengyel
piac II. fejlesztési ütem,

marketing)
 

250.000 EUR
(lengyel piac,
marketing,
fejlesztés) 

250.000 EUR 
 (lengyel piac,

marketing,
fejlesztés) 

150.000 EUR
(üzemeltetés)

2026.
I.

félév 
-EUR -EUR -EUR 

150.000 EUR
(üzemeltetés)

Kiemelt projektjeink vonatkozásában az alábbi költségvetéssel számolunk, amelyhez
partnereket, befektetőket keresünk:  

Költségvetés 

FORRÁSOK
FELHASZNÁLÁSA 



CSAPATUNK 

MIK elnök
Veres Márton

Projektmenedzser
Martina Fanni

MIK Titkár
Szücs Márta

Üzletfejlesztési vezető
Majtán Máté

Egészségügyi menedzser
Toldi Petra

Jogász
Németh Judit



KERESSEN MINKET
BIZALOMMAL

Amennyiben kérése, kérdése lenne még vezetői összefoglalónkkal
kapcsolatban, úgy keressen minket bizalommal. Bízunk benne,
hogy javaslataink elnyerték az Ön és kollégái tetszését és
hamarosan megkezdhetjük a közös munkát.  

1055 Budapest, Markó utca 7. 6/9. 

Angol nyelvű weboldal 

titkarsag@mik.ma

https://www.mik.ma/en
https://www.mik.ma/en

