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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 4 perc)
Elnöki bevezető
KAPUS KRISZTIÁN (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeinket, a bizottság megjelent tagjait. Tekintettel,
hogy Stágel Bence képviselő úr jelen van, és mi ketten képviseljük a másik két képviselőt is,
így az albizottság határozatképes, hiszen négy fővel szavazatképesek vagyunk. A meghívó
alapján három napirendi pontunk van. Tájékoztató a Magyar Ifjúsági Konferencia tisztújító
üléséről, tájékoztató a magyarországi drogpolitikai helyzetről és tájékoztató a Fiatal
Vállalkozók Hetéről. Az előadók itt vannak.
Elnöki javaslat a napirendcserére
Tisztelettel köszöntök mindenkit, és az a javaslatom, első napirendként először a
drogpolitikai kérdést tárgyaljuk, kettesként a Magyar Ifjúsági Konferenciát, és utána a két
tájékoztatórészt.
Szavazás a napirendi javaslatról
Tisztelettel kérdezem a bizottság megjelent tagjait, hogy elfogadják-e a napirendmódosítást. Aki egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 4 igennel a napirendi sorrendet az
alábbiak szerint módosítottuk.
Tájékoztató a magyarországi drogpolitikai helyzetről
Az első napirendi pontunk, a magyarországi drogpolitikai helyzetről szól, amelyet a
főbizottság két hete tárgyalt, miszerint egy eseti bizottság létrehozását kívánta Szilágyi
képviselő úr indítani. Akkor a bizottság azt a döntést hozta, hogy ezért eseti bizottságot nem
kell létrehozni, de javasolja, hogy a mi albizottságunk ezt a kérdést tárgyalja meg. Így a mai
napon történne a tárgyalás 8-11 óráig, hogy a főbizottság üléséig legyen időnk megtárgyalni a
drogpolitikai kérdést. Tekintettel, hogy a jelenlévő képviselők itt vagyunk, így amennyiben,
akinek kérdése van, vagy expozét ad, tisztelettel megadom a szót akár itt is Majzik Balázs
osztályvezető úrnak, ha kíván mondani néhány mondatot (Nem kíván szólni.) Nem kíván
szólni, akkor átadom a szót Stágel Bence képviselő úrnak.
Hozzászólások
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Köszönöm a szót. Elsősorban a jegyzőkönyvnek
szeretnék mondani pár dolgot, a jelenlévők semmiképpen se vegyék magukra. Különös
sajátosságát adja ennek a mai reggelnek, és azért is vettük fel a napirendre ezt a kérdést,
hiszen LMP-s kezdeményezés volt az, hogy a drogkérdéssel kapcsolatosan egy eseti
bizottságot állítson fel az Országgyűlés, és ez már a sokadik olyan ellenzéki kezdeményezés,
aminél azt tapasztaljuk, hogy ez egy roppant álságos dolog, hiszen, ahogy itt Kapus Krisztián
is a bevezetőjében elmondta, mi azt mondtuk, hogy igenis van egy Ifjúsági albizottság, és mi
nyitottak vagyunk mindig arra, hogy párbeszédet folytassunk erről a kérdésről. Úgy is mint
képviselők, úgy is mint a meghívott szakértőkkel kapcsolatos viták során, tehát mi abszolút
nyitottak vagyunk erre a kérdésre, és megint azt kell tapasztalnunk, hogy az ellenzék részéről
senki sem tisztelte meg a Magyar Országgyűlés Ifjúsági albizottságának az ülését.
Mindenesetre, ha már itt vagyunk, és a drogkérdés napirenden van, azért ismét
szeretném hangsúlyozni, hogy a kormány az elmúlt időszakban számos olyan lépést tett, ami
számunkra, kereszténydemokraták számára is a legfontosabb célkitűzéseket tartalmazza.
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próbálókat lehetőség szerint elrettenteni attól, hogy kábítószerhez nyúljanak.
A második pillér az, hogy akik már függők, hát számukra maximális módon
biztosítani az orvosi hátteret, ellátást, oly módon, hogy meggyógyulhassanak, bár tudjuk,
hogy ez sokszor nagyon nehéz.
A harmadik pont, ami elsősorban a büntető szabályozás része, ez pedig az, hogy
mindenkit, aki kábítószerből él, terjeszt, forgalmaz, azokra a lehető legsúlyosabb szankciót
kiszabni. Ez a büntető törvénykönyv elmúlt időszakban végzett módosításával is tetten érhető.
Tehát azt gondolom, hogy ez a három terület kiemelten fontos, és hangsúlyoznom kell még
azt is, amiben az ifjúsági főosztály is élen járt, a C-lista bevezetése, amelynek révén számos
olyan üzlet szűnt meg hála istennek Magyarországon, ahol teljesen egyértelműen kábítószerforgalmazás volt.
Tehát ezek apró lépések, de azt is látni kell, hogy a drogpolitika nemcsak egy terület,
hanem ebbe beletartozik a családpolitika, az oktatás, tehát számos olyan szakterület,
amelynek segítségével szeretnénk azt elérni, hogy habár a drogmentes Magyarországot nem
tudjuk száz százalékban elérni, hiszen akár egy kávé elfogyasztása is bizonyos fokig drognak
számít, de azt gondolom, hogy mindazok a törekvések, amelyek Magyarországon például a
marihuána legalizálásához kapcsolódnak, azok megakadályozhatóak, és nagyon szeretnénk,
hogy ez hosszú távon is így maradjon. És mi minden olyan civil kezdeményezést, ifjúsági
kezdeményezést támogatunk, akik hasonlóan hozzánk, ezeket a célokat tartják fontosnak.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is alapvetően azt gondolom, hogy a főbizottságban
felmerült, hogy kérdése van néhány képviselő úrnak, de ezért ne egy bizottság jöjjön létre,
hanem a létező albizottságban feltehessék ezeket a kérdéseiket. Én ezért is furcsának tartom,
hogy még csak nem is időben elkezdve, hanem egy későbbi időben elkezdve ehhez
alapvetően kérdés nem érkezett. Úgy gondolom, hogy ezen a kérdésen túljutottunk. (Baráth
Zsolt érkezik.) Megkérdezem, hogy kíván-e az előterjesztő reagálni a felmerülő kérdésekre.
(Nem kíván.) Tekintettel arra, hogy kérdés nincs, gondolom, az egyes napirendi pontot, a
tájékoztatót, illetve a felmerült kérdésekre való választ elvégeztük. Azért szavazásra teszem
fel, amennyiben elfogadjuk az előterjesztést, illetve a tájékoztatást, illetve a felmerült
kérdésekre a választ, akkor kérem, ezt fogadjuk el. (Szavazás.) Négy igen, egyhangú
szavazattal ezen a kérdésen túljutottunk. Nyilván, ahogy a képviselőtársam elmondta, úgy
látszik, hogy ennek nagyobb a füstje mint a lángja, mert egyébként, mikor valójában
konkrétan beszélni kellene erről a tevékenységről, akkor, akik ezt felvetik, nincsenek itt.
Közben tisztelettel köszöntöm Baráth Zsolt képviselő urat, úgyhogy a bizottság
tagjaként szíveskedj itt helyet foglalni.
Tájékoztató a Magyar Ifjúsági Konferencia tisztújító üléséről
A második napirendi pontunkra térünk rá. Tisztelettel köszöntöm a teremben Saláta
Zoltánt, a MIK leköszönt elnökét és Gulyás Tibort, a megválasztott Magyar Ifjúság
Konferencia állandó bizottságának elnökét, és arra kérlek benneteket, hogy röviden először
Zolinak adnám meg a szót az elmúlt két esztendőről való beszámolóra, illetve utána Tibornak
az ötletek, javaslatok, tervek elmondására.
Saláta Zoltán
SALÁTA ZOLTÁN, a MIK volt elnöke: Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt Albizottság!
Először is köszönöm szépen a felkérést és a lehetőséget, hogy beszámolhatok az eltelt két év
munkájáról a Magyar Ifjúság Konferenciában. A háttérben egy rövid ismertetőt fognak látni a
konferenciáról néhány címszóban, hogy mi is az, amivel foglalkozunk, itt vagyunk, és milyen
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amit mint az állandó bizottság elnökeként végeztem, és a konferenciával közösen végeztünk.
Készítettem egy rövid szöveges beszámolót, amelyben be is mutatom a Magyar
Ifjúság Konferenciát az elmúlt két évben. Ezt mindenkinek majd a rendelkezésére fogjuk
bocsátani. A bizottságnak is el fogom küldeni elektronikus formában.
Az elmúlt két éves beszámolóhoz annyi tartozik tehát, hogy nem szeretném hosszú
körkörös mondatokban az egészet elmondani, hanem egy lábjegyzetes áttekintésben
szeretném bemutatni. Gyakorlatilag tíz éve vagyok a Magyar Ifjúság Konferenciának a tagja
és az elmúlt két évben az állandó bizottság elnöki posztját töltöttem be. Ez alatt a Magyar
Ifjúság Konferenciában fontosnak tartottuk azt, hogy a MÁÉRT munkájában és a MÁÉRTüléseken is részt vegyen a Magyar Ifjúság Konferencia. Megjelenjen a politikum mellett a
szakmai ifjúsági, civil vélemény is. Ezt gyakorlatilag 2010. november 15-én a IX. MÁÉRTülésen hosszú kihagyás után meg is tudtuk tenni. Megkaptuk a meghívást, gyakorlatilag jelen
voltunk megfigyelő státuszban és a Magyar Ifjúság Konferencia attól az időponttól kezdve
folyamatosan meghívott, és jelen van a MÁÉRT ülésein.
Ezek mellett, hogy konkrétabban is részt tudjunk venni a munkában, kérelmeztük,
hogy részt tudjunk venni a MÁÉRT szakbizottságaiban is, így a MÁÉRT oktatási, kulturális
szakbizottsága munkájában is részt veszünk 2011 novembere óta, ahol gyakorlatilag két
szakbizottsági ülésen vettünk részt, és aktívan részt vettünk a munkában is.
A szakmai találkozók élelmiszer stratégiai egyeztetések is jellemzőek voltak az elmúlt
két évre. Itt kiemelném azt, hogy 2011-ben delegációs látogatás volt Kapus Krisztiánnál, az
Ifjúsági albizottság elnökénél, ezt követte az akkori Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban egy
stratégiai konzultáció, majd 2011-ben – ez mind februárban történt – februárban Répás
Zsuzsanna helyettes államtitkár asszonynál is konzultáción vettünk részt. Ezek mellett
bemutatkozó találkozón vettünk részt Mihalovics Péter miniszteri biztosnál a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztériumban. A MIK képviselte magát az Európai Unió ifjúsági fórumán
Gödöllőn, gyakorlatilag emellett még szakmai találkozót tartottunk Ulicsák Szilárd miniszteri
biztossal, a Bethlen Gábor Alap igazgatójával, az akkori igazgatójával a MIK együttműködési
lehetőségeivel kapcsolatban.
Emellett még részt vettünk 2011-ben az Országgyűlés Nemzeti összetartozás
bizottságának az ülésén, ahol tájékoztattuk a Magyar Ifjúság Konferenciának a
tevékenységéről az országgyűlési bizottságot.
Ezek mellett az elmúlt két évben hat konferenciatalálkozó volt megszervezve. Ezek
közül az első elnöklésem alatt Kárpátalján, Munkácson 2010. szeptember 4-én, ezt követte
Budapesten a 2010. december 11-i konferencia, majd 2011 májusában Őrvidéken voltunk,
ahol néhányan itt közülünk vendégelőadóként is meg voltak hívva.
2011 októberében Debrecenben tartottuk a Magyar Ifjúság Konferenciát. 2012
áprilisában Erdélyben, Szovátán és 2012 októberében pedig Magyarországon Kecskeméten.
Ahogy észrevehető, két konferenciát tartunk évente, és az egyik általában egy határon túli
régióban van a Kárpát-medencében, a másik, az őszi pedig Magyarországon.
A MIK-nek az elmúlt két évben sikerült két önálló programot is megvalósítani. Az
egyik egy ifjúsági találkozó szakmai körút, amely Csángóföldön volt, 2011 szeptemberében
volt. Ezt követte 2012 márciusában Horvátországban Bélmonostoron egy műhelytalálkozó,
ahol a Horvátországi Magyar Ifjúsági Tanács alakulását és a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak a
helyzetét vitatták meg a fiatalok, és az volt a fő témája ennek a tanácskozásnak.
Ezek mellett több javaslatot is készített a Magyar Ifjúság Konferencia és adott át,
2011-ben javaslatot a határon túli ifjúsági szervezetek és intézményei 2011-es évi
támogatására és fejlesztésére. Ezt a javaslatot Répás Zsuzsa helyettes államtitkár asszonynak
adtuk át. 2011 márciusában egy hasonló szakmai javaslatot adtunk át a Bethlen Gábor Alap
határon túli 2011-es év támogatási politikájára Ulicsák Szilárdnak, az akkori igazgatónak.
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javaslatot a Magyar Ifjúság Konferencia ifjúságot érintő vonatkozásában támogatáspolitikára,
a Magyar Ifjúság Konferenciának a felkarolására.
Szeretném azt elmondani, hogy a programjaink mellett voltak sikereink és kudarcaink
is, de úgy érzem, hogy ebben a jövőben többet is ki tudunk hozni a Magyar Ifjúság
Konferenciát illetően. Az, amit még áttörésként tudok tekinteni, az, hogy a MÁÉRT elfogadta
a nemzetpolitikai stratégiai keretet, amelyben rendelkezés van a Magyar Ifjúság
Konferenciáról az ifjúsági fejezetben. Röviden ennyiben foglaltam volna össze. Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alapvetően azt gondolom, hogy a Magyar Ifjúság
Konferencia munkájával többször is lehetőség volt találkozni, részt venni benne, illetve külön
köszönöm azt is Saláta Zoltánnak az elmúlt két esztendőben, hogy egyébként az Ifjúsági
albizottságot fogadta a Vajdaságban. Azt meg csak külön köszönöm, hogy a Vajdaságból
indult el ma reggel 4 órakor és 8 órára ide is érkezett. Nemcsak mások, hanem mások is.
Tehát köszönöm szépen. Átadom Gulyás Tibor úrnak a szót, aki a Magyar Ifjúság
Konferencia állandó bizottságának megválasztott elnöke, Kecskeméten október 27-én
ülésezett a MIK, és azóta Tibor az új elnök. A terveiről, az elképzeléseiről számoljon be.
Parancsoljon!
Gulyás Tibor
GULYÁS TIBOR, a MIK elnöke: Köszönöm szépen a szót és a meghívást. Október
27-én elnökké választottak. A tervek szerint Bozsó elnök úrral dolgoztuk ki a programot. Vele
és a Felvidék képviselőjével karöltve vettük át a Magyar Ifjúság Konferencia vezetését. Ezt
tudnia kell mindenkinek, ezért a programok kidolgozásánál hangsúlyozandó, hogy a magyar
ifjúság táborban elég sokat dolgoztunk, hogy hogyan lehetne, merre kellene menni a jövőben.
Alapul vettük a MIK 2009-es stratégiáját, fontos alapok vannak ebben lefektetve, valamint
Szórád Gábor készített egy vitaanyagot, ezt is alapul vettük. Továbbá MIK-munkacsoportok
dolgoztak a konferencia alatt, és be fogjuk dolgozni a konferencia jövőbeni programját.
A stratégiában, amire hivatkoztam, nagyon fontos dolgok vannak lefektetve. Követik a
MIK szellemiségét, ezért is kanyarodtunk vissza egy korábbi stratégiához. Több fontos dolgot
elkülönítve fektettünk le, a szervezetfejlesztés az egyik ilyen fontos szempont, jogi személy
létrehozását tartjuk indokoltnak, amely stabilizálhatja a MIK működését. Ez kapcsolódik a
pénzügyi stabilitás megteremtéséhez, valamint az alapszabályunk átgondolását is fontosnak
tartjuk. Szerencsére van egy úgynevezett szakmai, etikai bizottság, amelynek a munkáját
szeretnénk, hogyha feltöltené például az alapszabály átgondolása, a következő állandó
bizottsági ülésen ez a bizottság reményeink szerint már meg is kezdi a munkáját.
Nyilvánvaló, hogy a belső és a külső kommunikációnkon javítani kell, ez egy állandó
terület lehet egy szervezet munkájában, ezt nagyon hatékonyan és komolyan tervezzük. Az
elmúlt hét során az illetékes főosztályvezető úrral megkezdtük az egyeztetést annak
érdekében, hogy ezt elő is lendítsük.
Hálózatépítés és –erősítés, utánpótlás-nevelés, a régiók közötti tapasztalatcsere és a
régiók erőforrásainak kölcsönös használata. Úgy gondoljuk, hogy sokkal hatékonyabban
lehetne a régiók erőforrásaira támaszkodni. Ezt megerősíteni valamilyen kutatással, vélhetően
fókuszcsoportos kutatással próbáljuk majd ezeket a kapacitásokat felmérni, és ezeknek a
pontoknak a metszéseit összehangolni.
Külön pont volt, amikor a MIK-táborban voltunk, hogy sokkal személyesebbé kellene
tenni a MIK-et. Erre vannak terveink és ötleteink, azt gondoljuk, hogy a bizalom építése, a
kapcsolaterősítés, az, amivel működhet a Magyar Ifjúság Konferencia, megtalálja a helyét
ernyőszervezetként, és olyan szervezetként, amihez a fiatalok közvetlenül fordulhatnak.
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ez pedig egy olyan nyári tábor, ahol a régiók egy vetélkedő keretében jobban megismerhetnék
egymást, és megtalálhatnánk a közös pontjaikat, illetve a MIK-es feladatok összehozhatnák
ezeket a fiatalokat. Tehát a konferencia, képzés félévente megvalósuló struktúrájában egy
ilyen tábor kerülne még képbe, amelyben szerencsére előzetesen már a főosztály jelezte
támogatását. Azt gondolom, hogy ennek a szervezését a közeljövőben el is kezdjük.
Amit ebből a pontrendszerből még kiemelnék, az egy ösztöndíj-gyakornoki rendszer,
amiben lehet, hogy az Ifjúsági albizottság jeles képviselői is tudnak segíteni, tehát egy olyan
ösztöndíjrendszert szeretnénk beindítani, amely határon túli fiatalokat vonzana
Magyarországra, akár vendéghallgatói státuszban, és ők mindennapos szinten tudnának
foglalkozni a konferencia ügyeivel, munkájával. Lehet ezt ösztöndíjrendszernek, gyakornoki
programnak is nevezni, de azt gondolom, hogy mint minden meghatározó, ifjúságért küzdő
személynek kell a segítsége, hogy ez megvalósuljon.
Összességében ezek a legfontosabb pontok, amiket a jövőben tervezünk, most kezdtük
meg a munkát, a jövőben voltak az első alapozó megbeszélések. Talán azt szeretném
kiemelni, hogy a Mura vidéki régió az elmúlt időszakban kevésbé képviseltette magát a
konferencia mindennapjaiban, de megerősítve az új lendületet és a munkát, a múlt hét során
már találkoztam velük, és elkezdtünk beszélni azokról a közös pontokról, amelyeket
fontosnak tartanánk annak érdekében, hogy a jövőben megjelenjenek és részt vegyenek a
munkában. Azt gondolom, hogy ez a fajta nyitás és új kapcsolatfelvétel megfelelő alapot
teremthet arra, hogy kellő bizalmat kapjon személyem és az alelnök személye, hogy ezt a
munkát a jövőben folytassuk. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettünk, és előre is
köszönök minden támogatást.
ELNÖK: Köszönöm szépen a beszámolót. Alapvetően azt gondolom, hogy az Ifjúsági
albizottság a legszakmaibb része ennek a történetnek, kell is, hogy folyamatában kapcsolata
legyen a Magyar Ifjúság Konferenciával, működésével, programjaival, eredményeivel,
esetleges kérdéseiről is halljunk, és beszéljünk róla.
Külön köszönöm azt is, hogy a szervezésben nemcsak Kecskemét volt a helyszín,
hanem Kiskunfélegyháza is lehetőséget kapott, és 28-án Kiskunfélegyházára látogatott a
Magyar Ifjúság Konferencia társasága, ahol a Petőfi Konferenciához becsatlakoztatok. Lehet,
hogy a nyári tábor is Kiskunfélegyházán lesz. Szeretettel látjuk a fiatalokat.
Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólások, kérdések
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Nekem csak egy észrevételem van, de ezt
Kecskeméten is megosztottam a jelenlévőkkel, hogy én nagyon szeretném azt, hogyha a
Magyar Ifjúság Konferencia annak érdekében, hogy még méltóbb rangot vívjon ki itt az
ifjúsági életben, a magyar ifjúsági közéletben, hogyha olyan közéleti kérdésekben hallatná a
hangját, ami a nemzeti összetartozást nagyon jól mutatja, hiszen ez egy ernyőszervezet, a
Kárpát-medence különböző régióiból vagyunk ott, viszont szinte nap mint nap találkozunk
olyan esetekkel akár Erdélyben vagy a Felvidéken, ahol éppen a magyarságot érik különböző
jogsértések, nagyon fontos lenne az, hogyha ilyen állásfoglalások születnének, és közös
kiállások az ott élő magyarok mellett. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos feladat, és jó
lenne, ha ebbe a MIK is még inkább bekapcsolódna. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Alapvetően azt gondolom, hogy a feladat adott, nyilvánvalóan az egy fontos
dolog, hogy a szervezet a közéletben mennyire és hogyan vegyen részt, mert az sem biztos,
hogy ma már politikai szintre terelődik a dolog, de szakmailag egyértelmű, azt gondolom,
fontos a szerep, ezért is tartjuk fontosnak azt, hogy az Ifjúsági albizottság, amennyire
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a kihelyezett ülését, mi is szeretnénk a határon túli fiatalokkal tartani a kapcsolatot. Úgyhogy
tervezzük is januárban a felvidéki kihelyezett ülést, és akkor onnantól még marad egy
lehetőségünk a 2014-es januári kihelyezett ülésre, úgyhogy talán Kárpátalját is be tudjuk járni
ebben a ciklusban. Fontosnak tartom a találkozást lehetőségét, mi is hallunk a szakmai
munkáról egy-egy határon túli régióban, illetve nyilvánvalóan ők is érzik, hogy nekünk
fontosak a határon túli fiatalok, úgyhogy ezt a kezdeményezést nem is fogjuk abbahagyni.
Baráth Zsolt képviselő úr, parancsoljon!
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Nem sérelmezhetem, mivel 8 percet
késtem, és igen díjazom a pontos kezdést, úgyhogy az első napirendi ponthoz nem tudtam
hozzászólni, habár a jegyzőkönyvnek megjegyzem, hogy főosztályvezető úr is később
érkezett még nálam is, ezért csak ehhez a napirendi ponthoz tudok hozzászólni. Mégpedig egy
kérdést szeretnék feltenni a MIK képviselőihez és főosztályvezető úrhoz, aki a kormányt
képviseli, illetve a kormánypárti képviselőtársaim is válaszolhatnak nyugodtan, szívesen
veszem.
Én is részt vettem azon a januári kis konferencián Délvidéken, mi Délvidéknek
mondjuk, mások Vajdaságnak, mások meg Észak-Szerbiának, hallottam már különféle
elnevezéseket. Az lenne a kérdésem, hogy itt a beszámolóban is a szülőföldön maradás kapott
egy alfejezetcímet, ha jól emlékszem: milyen stratégiája van akár a MIK-nek, a MIT-nek a
kormánynak a szülőföldön maradásra, tartásra? Ez felmerült a januári kis konferencián is,
illetve az elvándorlással, a belső magyarországi, illetve a délvidéki elvándorlással
kapcsolatban van-e konkrét politikailag, társadalmilag meghatározható, determinálható
stratégiája, a jelen lévők közül tud-e valaki nekem erre válaszolni, mondjuk az
elkövetkezendő két évre. Én csak erre szorítkozom, 2014-ig behatárolható időszakra.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülést nem kezdtük el egyébként 8-kor, bár mi fél 8kor itt voltunk, csak 8 óra 4-kor kezdtük el, és úgy döntöttünk, ha jön valaki, jön valaki. A
minisztériumot egyébként Majzik Balázs osztályvezető úr képviseli, tehát itt volt ő időben.
A MIK elnökének adnék akkor szót.
GULYÁS TIBOR, a MIK elnöke: Ez egy nagyon jogos felvetés, és valóban szerepel.
A HÖOK-hoz kapcsolódik két szakmai építkező folyamat. Az egyik az összefogás ifjúsági
találkozó, amely széles körben fogadta a határon túli régiók képviselőjét 2011-ben. Ezt
követően 2012-ben ennek keretében - oktatás, kultúra, gazdasági kérdések – egy konferenciát
szerveztünk, és ez a két lépcső volt eddig, amely szakmai tekintetben megpróbált tenni annak
érdekében, hogy ezekre a kérdésekre választ adjon. Azt gondolom, hogy a munka felénél
vagyunk. A képzésnél kidomborítottunk olyan problémákat, melyek meghatározzák a
különböző régiókban élő fiataloknak az élethelyzetét. A konferencia előadói ehhez a témához
voltak rendelve, elég komoly vita alakult ki szeptemberben a szülőföldön maradás
meghatározásának kérdésében, viszont konkrét kimenetet még nem határoztunk meg. Egy
olyan megállapítás született egyébként, a konferenciának lesz egy kiadványkimenete is, egy
olyan megfogalmazásként lehet ezt meghatározni, hogy öndefiníciós problémákkal
küszködünk itthon és a határon túl egyaránt, hogy ebben a kérdésben megfelelően állást
foglaljunk, és közösen kell gondolkodnunk és dolgoznunk azon, hogy megfelelő választ
adjunk specifikusan minden adott régióban. Körülbelül itt tartunk ebben a tekintetben, de
folyamatosan igyekszem napirenden tartani ezt a kérdést.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr!
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Köszönöm szépen. Nem akarom ezt a késéskérdést továbbragozni, de akinek van olyan
szerencséje, hogy ma 3-as metróval próbált közlekedni, az tudja, hogy álltak a metrók végig.
De természetesen elnézést kérek én is a késésért. Az előbb elhangzott itt Stágel képviselő
úrtól, hogy a MIK hallathatná a hangját. Vannak olyan nyilván aggasztó hírek, akár Felvidék,
akár Délvidék, Akár Erdélyben amikkel kapcsolatban érdemes lenne szólni, de vannak pozitív
hírek is. Hadd mondjam el, hogy Kolozsvár megpályázta az európai ifjúság fővárosa címet, és
természetesen a magyar képviselet az Unióban mindent megtesz, hogy ezt támogassa és
Kolozsvár tényleg el is nyerje ezt a címet a 2013-as évre.
Ami a helyben maradás elősegítését érinti, az nyilvánvalóan nem feltétlenül tartozik
ifjúságvédelmi főosztályra olyan értelemben, hogy azok a források, amik ezt a célt szolgálják,
azok nem nálunk vannak, hanem a Répás Zsuzsanna vezette helyettes államtitkárságnál. De a
határon túli magyarokkal foglalkozó tárcaközi bizottsági üléseken is mindenhol felvetődik és
külön pontként szerepel, hogy azokat a forrásokat, amit minden tárca és minden rész erre tud
fordítani, ott próbáljunk meg úgy becsatornázni, hogy azok a fiatalok, akik át is jönnek
Magyarországra, akár bárhová, mondjuk tanulni vagy egy-két évet dolgozni, azok
visszamenjenek és aztán a szülőföldjükön boldoguljanak, mint ahogy egyébként a
magyarországi, anyaországi magyarok, fiatalok is elmehetnek tanulni és szerencsét próbálni
külföldön, csak az a lényeg, hogy hazajöjjenek. Én azt gondolom, hogy erre nagyon jó
kezdeményezések vannak akár az IKSZ-nek, indított egy honlapot, ez a Gyere haza!, úgyhogy
akár az oktatáson keresztül, az oktatás finanszírozásán keresztül a KIM nemzetpolitikáért
felelős helyettes államtitkársága komoly pénzeket fordít például az oktatási épületek
infrastruktúrájának a fejlesztésére, kollégiumok támogatására, tehát kollégiumi férőhelyek
bővítésére, és ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy akik ott mozognak, mondjuk így, a
Kárpát-medencében, akár bejönnek Magyarországra, akár Erdélyen belül máshová mennek
tanulni, mint ahol születettek, mondjuk egy Csángóföldön született gyermeknek az a cél, hogy
Erdélyben tanuljon tovább, és ne Bakoban vagy román részen. Tehát inkább a magyar oktatás
felé menjen el. Én azt gondolom, hogy ezek a folyamatok meg fogják hozni az eredményüket.
Nagyon remélem azt is, hogy normalizálódik a helyzet akár az állampolgárság kérdésében,
akár más kérdésben, akár Délvidéken, akár Felvidéken, és akkor – én azt gondolom, hogy – ez
megoldódik egy kicsit ilyen európaibb, jó értelemben vett európaibb történet lesz. Így most
tulajdonképpen azt gondolom, hogy az egész Kárpát-medencének a magyarsága nemcsak
jogilag és természetesen lelkünkben érezzük úgy, hogy összetartozunk, hanem földrajzilag is
megoldható lesz ez az összetartozás. Eltűnnek azok az akadályok, amik még most például
Szerbia kapcsolatában, aki ugye nem uniós tag, fennállnak a határátjárhatóságban, és akkor
könnyebb lesz az otthonmaradás is és a visszamenés is. Én azt gondolom, hogy nagyon sok
terv van, és úgy tudom, ezeken a tárcaközi bizottságokon is felmerült, hogy azok a források,
amik rendelkezésre állnak, azok olyan programokat célozzanak meg, amelyek a helyben
maradást és a szülőföldön való boldogulást segítik elő, hiszen azt hiszem, hogy az
anyaországi magyaroknak és mindenkinek az az érdeke, hogy aki ahol született, ott élje le az
életét, és ott megtalálja a boldogságát, és tudjon boldogulni. Úgyhogy mi ezért mindent
megteszünk, természetesen nyilvánvaló, hogy a gazdasági körülmények ezt befolyásolni
tudják, tehát a költségvetés nem egy gumi valami, amit tágítani lehet a végtelenségig, de az
Ifjúsági albizottság, és ha az itt ülő tisztelt képviselők ezt a parlamentben, az Országgyűlésben
lobbierejükkel támogatják, azt meg megköszönjük.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor Saláta Zoltán, aki Délvidéken nemcsak szakértője
a dolognak, hanem lakója is.
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voltam szólítva ezzel a délvidéki résszel, és néhány gondolatot engedjenek meg, hogy
összefoglaljak. Tehát itt az elvándorlás kérdésével kapcsolatban, hogy Szerbiában vagy
Vajdaságban vagy a Délvidéken, tehát országos szintekre vagy helyi szintekre lebontva ez az
elvándorlási mutatók nemcsak a vajdasági magyarságra jellemző. Ez az egész országra
jellemző jelenleg. Ezeket gyakorlatilag mérhetjük azzal, hogy ezt a gazdasági helyzet hozta
ki, a munkanélküliség, munkahelyek teremtése nincs az országon belül. Tehát ezek az opciók
hiányoznak a fiatalok részére.
Nem olyan rég, tehát lehet, hogy egy éve végeztünk egy ifjúságkutatást a Délvidéken,
ezt be is mutattam vázlatosan még a februári ülésen, viszont ennek most már vannak
következő folyamatai, hogy hogyan gondoljuk mi például a Délvidéken ezt megakadályozni
vagy fékezni, inkább azt mondanám, hogy fékezném ezt az elvándorlást, megakadályozni
nem fogjuk tudni, mert mindenkinek egyéni döntési joga, de megvan rá az
intézményrendszerünk onnantól kezdve, hogy a kisebbségi autonómiával egyedül az egész
Kárpát-medencében Vajdaság tud élni. Itt van egyedül kisebbségi önkormányzat mint Magyar
Nemzeti Tanács, ami hivatalában tud működni. Ezen belül a Magyar Nemzeti Tanács több
olyan stratégiát is elkészített, amely a fiatalok otthonmaradását, boldogulását próbálja
segíteni. Elsősorban a felsőoktatási ösztöndíjrendszer. Gyakorlatilag meg tudta növelni a
Vajdaságban beiratkozó egyetemisták számát, ami azt jelenti, hogy éves szinten közel 2,2
milliárd forintos ösztöndíjalappal támogatja az elsős főiskolára vagy egyetemre iratkozó
fiatalokat, és ezzel az ösztöndíjjal, ami gyakorlatilag 120 euró havi ösztöndíjat jelent a
fiataloknak, amelyet négy éven keresztül kapnak, hogyha állami egyetemre iratkoznak be,
állami költségen. De már a magánegyetemekre való beiratkozást is ezzel serkentik, azt, hogy
a fiatalok adott régióban iratkozzanak be, és akár szerb nyelven is tanuljanak. Ugyanis az
egyik alapja annak, hogy meg tudjunk maradni otthon, hogyha ismerjük a környezet nyelvét,
és azzal jól tudunk boldogulni. Tehát a kétnyelvűség nekünk egy előnyt fog jelenteni. Ez a
legnagyobb lépése.
A különböző testületekben a nyelvhasználattól kezdve egészen a tájékoztatásig, tehát
ezek a bizottságok, azok a stratégiák, amelyek elkészültek, mind azt szolgálják, hogy a
magyar kultúra, nyelv erősödjön és megmaradjon. Valójában a vajdasági magyar közösségnek
az ereje is erősödjön ezáltal.
Viszont kiemelnék még egy fontos dolgot, a Magyar Nemzeti Tanácsnak van egy
ifjúsági bizottsága, amin keresztül egy ifjúsági stratégiát is kidolgozott. Itt a fiatalok otthon
való boldogulását próbálnánk segíteni a stratégián keresztül. Ez ki fog térni a demográfiai
tényezőktől kezdve az oktatásig. Tehát ugyanazokat az alapvető lépéseket, pilléreket
tartalmazni fogja ez a stratégia és annak a cselekvési terve, amellyel a fiataloknak egy
élhetőbb környezetet tudunk biztosítani, és ezzel azt megcélozva, hogy segítsük őket arra,
hogy otthon próbálják megkeresni a boldogulásukat, és otthon maradjanak, mert abban van
csak a jövő. Egyrészt az oktatásba fektettünk, tehát minél magasabb szintű oktatásba,
mondhatom a középréteget kell felemelni minél magasabb szintűre. Magasan képzett elitet
kell nevelnünk, mert régen, akár a századfordulón is a vajdasági magyarságot az határozta
meg, hogy rendelkezett egy kellő elit társadalmi réteggel, amely meghatározó volt akár
politikailag, akár nemzetstratégiailag is annak a térségnek.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Baráth Zsolt!
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a válaszokat. Akkor nézzük a dolog másik
oldalát. Én több kérdést is feltettem az elmúlt két és fél év során Semjén tárca nélküli
miniszter úrnak. Tulajdonképpen kaptak is rá válaszokat, de azért itt autentikusabb válaszadók
vannak, úgyhogy felteszem a kérdés másik felét.
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vagy spontán asszimilációt kivédeni, amivel nagyon jól tudjuk, hogy a Felvidéktől kezdve az
erdélyi román kormánynak és a szerb kormánynak a délvidéki intézkedéseit hogyan lehet a
tudatos, illetve a spontán dolgokra, gondolok a nyelvhasználattól kezdve a
vegyesházasságokig, valami stratégiát kidolgozni, és akkor már megint itt vagyunk, hogy ez a
dolog rákfenéje, idézőjelben mondom, habár szó szerint is lehet érteni, a magyarság
fogyásának? Köszönöm.
ELNÖK: Főosztályvezető Úr!
TÉGLÁSY KRISTÓF (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Miniszterelnök-helyettes
úrról azt gondolom, hogy azért elég autentikus, de köszönöm, ha rám célzott.
Nem akarok kibújni a kérdés alól, de azt gondolom, hogy azok, az ilyen értelemben
vett előkészítő lépések politikai döntések, amik nem a minisztériumra tartoznak. Ami ránk
tartozik, az a szakmai része. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a nemzeti ifjúsági stratégia
második cselekvési terve a kormány előtt van, amelyik szintén tartalmaz olyan
intézkedéseket, amelyek a határon túli, az összmagyar fiatalság érdekeit szolgálják, azokkal
együttműködve, természetesen elsősorban a MIK-kel, másodsorban minden olyan
szervezettel, aki határon túli magyar fiatalokkal foglalkozik, vagy magyar fiatalok dolgoznak
benne. És külön olyan intézkedések is vannak a MIS cselekvési tervében, amelyek azt
szolgálják, hogy akár a határon túli, akár a határon inneni, de hogy a fiatalok boldogulását
elősegítse, számos alintézkedés van, hogyha van egyáltalán ilyen szó, tehát amik a
lakóhelyteremtéstől a munkaerőpiacra való bejutásig, a tanulás megkönnyítését vagy a
tanulási lehetőségeknek a kinyitását, akár például az önkéntességen keresztül egy önkéntes
munkába való részvételt más országokban, ezeket próbálja elősegíteni és pozitívan lökdösni a
fiatalokat, hogy szervezzék meg a saját életüket, és vegyenek részt akár a demokratikus
közéletben is. Persze a magyar közéletben, akár pedig a településük, városuk, régiójuk
életének megszervezésében, és ezen keresztül azt gondolom, hogyha ilyen tudatos
demokráciafelhasználó fiatalokat próbálunk meg nevelni, az jó hatással lesz az egész
magyarság megmaradására. (Dr. Varga László érkezik.)
Az, hogy milyen kompromisszumok és milyen célzott intézkedéseket lehet tenni, azt
gondolom, hogy ez a politikum dolga és felelőssége, úgyhogy az államigazgatás vagy a
minisztérium ebben nem szeretne részt venni, és itt a bölcs képviselő urak majd biztos
kitalálják ennek a módját. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez az Ifjúsági albizottság, és ami kérdések felmerülnek,
már majdnem azt mondhatom, hogy nemzetpolitikai kérdés, tehát alapvető részeit erősítjük a
magunk területén. De ha már csak bizottságról beszélünk, főbizottság is létezik, a Nemzeti
összetartozás bizottsága, tehát a szélesebb tárgyalandó kérdésekben az a főbizottság illetékes,
hiszen itt mi a magunk részéről elsősorban azért az ifjúsági aspektusait nézzük ennek a
kérdésnek, és gyanítom, hogy akik itt ülnek, és többek között, ha csak a Magyar Ifjúság
Konferencia állandó bizottságának tagjait nézem, azt gondolom, hogy a közös céljaink
egyértelműek.
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm. Csak egy rövid megjegyzést, azért mondtam
azt, hogy vannak itt autentikus válaszadók, mert Semjén miniszter úr Budapestről egyfajta
látószögből nézi, látja a dolgokat, még akkor is, hogyha minden információt be tudott szerezni
ahhoz, hogy azokra az írásbeli kérdésekre választ adjon, és aránylag korrekt válaszok voltak,
csak nem mindenre kiterjedő, én ezt így fogalmazom meg. Viszont Saláta Zoltán úr és Gulyás
úr élik azokat a hétköznapokat, amikről eddig itt szó volt.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Alapvetően azt gondolom, hogy a kérdést, amennyiben
lehetősége adódott a jelenlévőknek, körbe tudtuk járni, nyilván mindannyiunk közös érdeke,
hogy mindenki a saját területén tegye meg, amit megtehet a határon túli magyarokért,
nemcsak a fiatalokért. Nekünk természetesen a fiatalok fontosabbak, nemcsak azért, mert
szakbizottság vagyunk, hanem azért is, mert úgy gondolom, hogy a fiatalok a jövő.
Természetesen a határon túli magyarokért együtt, ahogy az elmúlt héten is
Sepsiszentgyörgyön, csütörtökön 16 órakor székely ügyért kellett kiállni sok-sok embernek,
hála istennek, ha mást nem, hangot adunk annak, hogy mindent nem viselünk el.
Kérdezem, hogy van-e még valami ehhez a napirendhez.
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm. Sepsiszentgyörgyön mondtam én azt, amire
most elnök úr ráerősített, hogy a fiatalok a jövő, úgyhogy most szintén csak annyit szeretnék
üzenni, amennyire erre módom van, hogy ezt továbbra is így tartjuk, amire elnök úr
ráerősített, hogy a fiataloké a jövő, és ezt ugyanúgy tudják és tudjátok, mint mi, úgyhogy azt
hiszem, hogy továbbra is ez lehet a fő csapásirány. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, akkor szavaznánk a tájékoztatóról.
Miszerint a Magyar Ifjúság Konferencia tisztújító közgyűléséről szóló tájékoztatót, mind a
leköszönt elnök, mind az új elnök beszámolóját elfogadjuk, és megköszönjük. Aki ezzel
egyetért, az szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 5 igen és 1 tartózkodással elfogadtuk.
(Dr. Varga László: Nem voltam akkor még itt, korrektebb így.) Köszönöm szépen.
Tájékoztató a Fiatal Vállalkozók Hetéről
A harmadik napirendi pontunkra térünk rá. Tisztelettel köszöntöm Kovács Patrik
elnök urat, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége részéről. Meg azt is, hogy megkaptuk a
meghívót, hiszen a mai napon kezdődik ez a hét. Ezt az anyagot a bizottság tagjai is
megkapták csütörtökön. Kérem elnök urat, hogy tájékoztasson bennünket részben a
szervezetről, részben a programról.
Kovács Patrik
KOVÁCS PATRIK, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége elnöke: Köszönöm
szépen. Jó reggelt kívánok! Tisztelt Albizottság! Kedves Jelenlévők!
Bizony ma veszi kezdetét a hazai gazdasági utánpótlás-nevelés kulcseseménye, a fiatal
vállalkozók hete, de nemcsak Magyarországon, hanem a világ 125 országában, mivel ezt a
rendezvényt mi a Global Entrepreneurship Week keretében szervezzük, amely mára a világ
legnagyobb és legkiterjedtebb vállalkozásösztönző hálózata.
Mielőtt belemennék a részletekbe, szeretnék néhány szót szólni a gazdasági
utánpótlás-nevelés fontosságáról és generációs kérdésekről. A jelenlévőknek nem kell az Ygeneráció kihívásairól beszélni, ugyanakkor az egzisztenciateremtés nagyon érdekes kérdés
ebben a korosztályban.
A mi generációnknak nemcsak a gazdasági válság hatásaival, hanem az ifjúsági
munkanélküliségi válsággal is egyszerre kell megküzdeni, és ezért egyre több fiatalt alternatív
életstratégiák kidolgozására kényszerít ez a helyzet.
Nemcsak Magyarország, Európa, de a világ is szenved ettől, ugyanakkor mégis azt
látjuk, hogy Magyarországon és Európában, ahol idősödik a társadalom, és egyre nagyobb
kihívások előtt állunk gazdaságilag is, ezeken a területeken még fontosabb az, hogy a
fiatalokat segítsük.
Számszerűleg kevés a fiatal, mint ahogy tudjuk, ennek ellenére sújtja őket a
munkanélküliségi válság, és nemrég olvastam egy friss jelentését a Világ-egészségügyi
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mentális betegségek aránya, a depresszió és így tovább, sajnos szoros összefüggésben azzal,
hogy nem nagyon találják a fiatalok az útjukat.
Az Európai Unióban az ifjúsági munkanélküliség 20,5 százalékos, hazánk a
középmezőnyben van a 25 százalékával, ahol elképesztő volt azt látni, hogy 36 hónapba telik
átlagban a diploma után egy stabil munkahelyet találni a fiatalok számára. (Lakatosné Sira
Magdolna érkezik.)
Azt láttuk, hogy az elmúlt évtizedekben a különböző gazdasági struktúrák nem tudták
hatékonyan megszólítani a fiatalokat. Akár, ha hazánkra gondolunk, akkor nagy gazdasági
érdekképviseleti szervezetek, akár Európa-szinten ugyanez látszott, és azt láttuk, hogy hely
van, illetve egy új területet kell nyitni, ez pedig az ifjúsági vállalkozásfejlesztés. Pusztán azért,
mert ennek a célcsoportnak annyira speciálisak a motivációs pontjai, annyira speciálisan
gondolkodik, annyira másként kell őket kezelni, hogy nagyon fontos az ő nyelvükön
megszólítani őket és az ő nyelvükön megadni a válaszokat a kérdésekre.
Azt mondom, hogy az elmúlt öt évben fantasztikus lépéseket tettünk, és talán
elmondhatni azt, hogy valóban új terület lett az ifjúsági vállalkozásfejlesztés. Ezt most már
Brüsszel is elismeri, hiszen az új kkv-stratégiában a fiatal vállalkozások külön kiemelt
támogatandó célcsoport, és Magyarországon is elég nagy volt az a munka, amiben öt évvel
ezelőtt a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége megalapításakor belevágtunk. Mára mi
vagyunk Magyarország legnagyobb ifjúsági szervezete a gazdaságban. Egy olyan
értékközösséget alkotunk közel 800 taggal, amely ugyanolyan fiatalokból áll mint azok, akik
nem nagyon találják az útjukat, ugyanolyan feltételekkel indulnak el vagy rendelkeznek,
ennek ellenére mégsem az elvándorlás mellett döntöttek, hanem inkább szeretnék
megvalósítani az álmaikat, és ennek a közösségnek egyre nagyobb értéke van mind a
gazdaságban, mind pedig a többi fiatal számára nagyon komoly motivációs erővel
rendelkezik.
Azt látjuk, több kutatást is végeztünk és még kicsit a fiatalokkal összefüggésben a
gazdaságról szeretnénk néhány szót ejteni, hiszen Magyarországon a kkv-szektornak közel
egyharmada 5-8 éven belül generációváltás előtt áll, és sajnos a fiatalok vállalkozói
hajlandóság hazánkban nagyon alacsony. A KSH-tól 2010 3-4. évi adatokat tudtunk csak
kapni, de ebből az látszik, hogy Magyarországon kevesebb mint 4 százaléka vállalkozik a
fiataloknak, és nem látnak perspektívát a vállalkozásindításban, ugyanakkor meg fiatalok
tömegei várnak arra, hogy majd munkahelyet fog valaki nekik teremteni, ami sok esetben,
hogyha nem elég proaktívak, akkor elég komoly csalódottsághoz tud vezetni. Hozzánk
nagyon sok fiatal jön, aki azt mondja, hogy kijött az egyetemről nagy elvárásokkal, és sajnos
nagyon nagy hidegzuhanyt kapott a piacon.
Tisztán látszik az, hogy a példaképek és a motiváció hiányzik a fiatalok számára, és mi
ezért is indítottuk el a fiatal vállalkozói nagykövet hálózatunkat, mert fiatalok tudnak igazán
fiatalokat motiválni, a fiatalok hitelesek egymás számára. Idén, most pénteken negyedik
alkalommal adjuk át az országos fiatal vállalkozói díjat, és nagyon látszik az, hogy
egyetemeken, amikor ilyen sikeres, 25-26 éves több száz milliós cégeket felépítő fiatalok
tartanak előadást, akkor nekik hisznek a kortársaik, és nekik elhiszik, hogy valóban 3-4-5 év
alatt lehet sikereket elérni még a negatív hiedelmek ellenére is.
A fiatal vállalkozók hete pont erről szól, hogy egy olyan összefogást sikerült a magyar
gazdaságban teremteni az elmúlt öt évben, ami talán, azt gondolom, hogy példa nélküli.
Hiszen az idei rendezvény az ötödik fiatal vállalkozók hete, közel ötven rendezvényt szervez
a szövetségünk apparátusa 13 nagyvárosban, Budapesten nagyon komoly központi tematikus
konferenciákkal, és az idei rendezvény előadói, partnerei, támogatói a magyar GDP 26
százalékát kitevő vállalatok. Ezeknek a vállalatoknak a vezetői, a tulajdonosai jönnek el, és
egy nagyon speciális, őszinte hangnemben beszélgetnek a fiatalokkal arról, hogy hogyan is
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vergődniük ahhoz, hogy ott legyenek most, ahol vannak.
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy praktikusan mi magunk is vállalkozók vagyunk,
és nem katedrabeszédeket szoktunk tartani, hanem nagyon konkrét tanácsokat és inspirációt
igyekszünk ezen a rendezvényen adni, és ennek hatására több cég is született a konferencia
inspirálása által. Van például egy fiatal tagunk, aki tavaly az üzleti kommunikáció napján
Balogh Levente úr a Szentkirályi tulajdonosának az előadása alatt döntötte el, hogy na akkor ő
is belevág az autószerelő műhelyébe. Most kevesebb mint egyéves a cég, három hónap után
már 63 állandó ügyfele volt, és prosperál.
Tehát nagyon fontos az, hogy be tudjuk bizonyítani fiatalok széles tömegeinek,
ugyanis több ezer fiatalt várunk erre a rendezvénysorozatra országosan, hogy igenis a
vállalkozás is lehet alternatíva, és főleg Budapesten egy elég komoly támogatói mechanizmus
kezdett kialakulni. Mi nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk azért, hogy bebizonyítsuk a
fiataloknak, hogy nem kell keserűségből elhagyni az országot, hanem aki akar, és tényleg
keményen küzd, mert tényleg nem egyszerű mostanában semmit sem elérni, ezt tudjuk, de aki
akar, az tud bizonyítani.
A szövetség komoly lépéseket tett, és egy eszköz- és feltételrendszert épített fel annak
érdekében, hogy a fiatalokat hatékony eszközökkel tudja támogatni, például mi vezettük be a
Start-csomagokat a piacra, ami egy instant vállalkozásindítási metódus, ezzel nagyon sok
fiatal élt már, mert el tudtuk hárítani azokat a kérdéseket és aggályokat és egy hatékony
vállalatindítást tudtunk számukra biztosítani. Vagy például múlt hét szerdán jelentettük be a
beszállítói portfoliónkat, hiszen a FIVOSZ tagsága egy értékközösséget alkot, és ez egyre
értékesebb a többi nagyvállalat számára, így a Tesco-val, a Videotonnal és a Signál
Biztosítóval egy olyan rendhagyó programot indítottunk útjára, amelynek keretében ezek a
cégek lehetőséget biztosítanak a tagjainak arra, hogy ők beszállítóvá váljanak, sőt kifejezetten
preferálják a fiatalokat, hiszen tudják, hogy azok a fiatalok, akik a mi tagságunkat alkotják,
azok nem szeretnének „okoskodni”, hanem minden pénzt, minden kis megrendelést arra
fordítani, hogy ők fel tudjanak nőni és sikeres szereplői legyenek a gazdaságnak.
Nagyon fontos még egy másik arányszámot tudni, ez pedig a generációváltás a
gazdaságban és a kkv-szektorban. Az egyik partnerünk, a KIOSZ-nak volt most egy nagyon
komoly felmérése, és azt a szomorú eredményt tette ez ki, hogy még a sikeres vidéki cégeket
vezető tulajdonosoknak a fiai-leányai is inkább Budapestre jönnek fel egy munka
reményében, és mindössze 7,5 százalék kívánja átvenni a családi vállalkozást. Ez azért
nagyon kellemetlen, mert egy 30-50 millió forint árbevételű céget, amiből 3-4 család nagyon
szépen megél, és egy kisvárosban komoly méretűnek számít egy vállalkozás, ezeket nagyon
nehéz eladni vagy tőzsdére vinni vagy úgy exitelni, hogyha nincs megoldva az utánpótlás,
akkor ezek a gazdaságban valódi értéket, GDP-t és adót termelő cégek, ezek fennmaradjanak,
és ne haljanak el.
Tehát a fiatal vállalkozók hetének elsősorban az a motivációs ereje nagyon jelentős,
amivel mi szeretnénk vidéken és Budapesten is bebizonyítani azoknak a proaktív fiataloknak,
akik hajlandóak egy ilyenre eljönni, hogy igenis tudnak érvényesülni, ehhez mind a
szövetségünktől, mind pedig a partnerektől megkapják a megfelelő támogatást, és én azt
gondolom, hogy kimondva, kimondatlanul, de óriási jelentősége van annak, hogy a
szövetségünk öt év kemény munkával egy olyan összefogást tudott teremteni a gazdaságban,
ami a hazai GDP közel negyedét kitevő vállalatoknak felhívta erre a fontos kérdésre a
figyelmét, és ezek a vezetők valóban elkötelezettek és őszintén adják át a tapasztalatukat a
fiataloknak.
Mindenkit szeretnék sok szeretettel meginvitálni erre a rendezvénysorozatra, minden
nap délután 4-től 8-ig. Több száz fiatalt várunk minden napra, 350 és 450 között mozog
mindegyik napon a regisztráció aránya. A vállalkozóvá válás napján, szerdán pedig most már
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pozitív társadalmi-gazdasági folyamatokat tudott a szövetségünk elindítani az elmúlt öt évben,
aminek most már kezd látszani az eredménye a fiatalok fejében. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés.
Kérdések, észrevételek
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Azokat a meghívókat, amiket
néhány fiatalnak tovább is küldtem már, hogy vegyenek részt ezen a rendezvénysorozaton,
amennyire módjuk van rá, mert én nem is biztos, hogy ott tudok lenni, meg nem is vagyok
olyan fiatal, a téma természetesen érdekel.
A kérdésem az lenne, ha jól értettem, hogy a FIVOSZ-nak 800 tagja van, és ez akkor
értelemszerűen mind munkavállaló, tehát egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos vagy ehhez
hasonló, és az lenne a kérdésem, hogy a FIVOSZ mennyire tudja kivenni a szerepét a további
munkahelyteremtések szempontjából abban az értelemben, hogy ez a kormány először ígért
egy év alatt egymillió munkahelyet, utána tíz év alatt egymillió munkahelyet, most tudjuk,
hogy az ő információjuk szerint 160 ezer munkahely valósult meg. Azt nem tudjuk, hogy
mennyi szűnt meg, de a FIVOSZ ebben mennyire tud a 800 tagján kívül szerepet vállalni,
mennyi munkahelyet tud teremteni. Vannak-e erre konkrét számadatok? Akár mostani vagy
esetleg a távlatokban? Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy kérdést hozzácsatolnék, a FIVOSZ-ban kit
tartanak fiatalnak. Ki a fiatal? Mert lehet, hogy mégsem a 30 vagy a 28, és akkor még van
esély.
KOVÁCS PATRIK, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége elnöke: Köszönöm
szépen a kérdéseket. A nemzetközi sztender az ifjúsági vállalkozásfejlesztésben a 40 év. A 40
év alattiak számítanak fiatalnak. Ez azért nagyon érdekes, mert 35 évről lett ez nemrég
felemelve, sőt, ha jól tudom, az Európai Unió is gondolkodik az ifjúsági kategóriának a 35-ről
40 évre emelésében, pusztán azért, mert annyira kitolódnak az életciklusok, most már 28-29
éves emberek sokszor még kiesnek az egyetemről nulla munkatapasztalattal és néhány évvel
ezelőtt azért ez még nem volt jellemző, zömében 23-24-25 évesen elkezdték a nagybetűs
életet.
Alapvetően szövetségünk egy független szervezet, amely alulról építkezik, és
gyakorlatilag a tagságunk nagyon dinamikusan nő. Tavaly óta az aktív tagságunkat
megdupláztuk. Nagyon érdekes az, hogy nálunk egészen a néhány csillogó szemű
középiskolástól a milliárdos árbevételű fiatalokig nagyon széles spektrumot lefedünk.
Zömében a tagjaink olyan 40 év alatti fiatalok, akik sikeres társas vállalkozást vagy egyéni
vállalkozást üzemeltetnek, de azt mondom, hogy két-négy éve működő komoly társas
vállalkozások, tehát kft.-k adják a tagságunk nagy részét.
Az idén elindítottuk a prémium tagságunkat, az egymilliárd forint fölötti cégeket
vezető vagy tulajdonló 45 év alatti fiataloknak. Ebben a közösségben most már több, mint 40
lelket számlál az a csapat, aki megpróbálja azért kivenni ezzel a gazdasági volumennel a háta
mögött is a részét abból, hogy ne csak munkahelyeket teremtsen, hanem lehetőséget is
biztosítson. Mi nem tettünk olyan elköteleződést, hogy mennyi munkahelyet szeretnénk vagy
kívánunk teremteni. Mi nem szerettünk sosem a levegőbe beszélni, inkább nagyon konkrét,
praktikus segítséget adunk, és természetesen mi a piaci igényekre adunk válaszokat.
Azt gondolom, hogy a mi dolgunk, és a mi lehetőségeink, erőforrásaink arra
korlátozódnak, hogy azokat a fiatalokat, akik Magyarország prémium és aktív és proaktív
fiatalja, azok számára tudjunk reális lehetőséget nyitni arra, hogy ők vállalkozóként
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fejlődésnek mindig munkahelyteremtés is a velejárója. A beszállítói programunk egy nagyon
érdekes pillére lehet ennek, hiszen itt a Tesco beszállítói programjában volt arra példa, hogy
hallottunk olyan vállalkozásról, akinek kétmilliárd forinttal növelték meg az árbevételét éves
szinten, annyi kapacitást tudtak lekötni.
Illetve a munkahelyteremtésnek a szövetségünk eszközrendszerében még van egy
nagyon speciális – azt mondom, hogy – fegyvere, ugyanis tavaly elkezdtünk egy olyan
költségcsökkentő portfoliót építeni, amivel likviditást tudunk felszabadítani, ezáltal tudjuk
őket segíteni a fejlesztésben.
Nagyon sok nagy cég mellénk állt, telekommunikációs cégek, a MOL vagy akár az
MVM Partner, és itt az elmúlt évek tapasztalata alapján millió forintos nagyságrendben
tudunk nekik tőkét felszabadítani. Tehát nagyon speciális, és ennek a zárt közösségnek szóló
szolgáltatásokat biztosítanak ezek a nagy partnerek, és azok a konkrét másfél-két-három
millió forintok, amik kisvállalkozások tekintetében nagyon jelentős szabad kapacitást tudnak
teremteni. Ezt mind a fejlesztésre, mind pedig az adott munkahelyteremtésre, vagy –bővítésre
tudják használni a fiatalok.
Azt gondolom, hogy a mi munkahelyteremtő képességünk két dologban áll. Az egyik,
hogy a kallódó fiatalokat, akik proaktívak, azoknak megfelelő fegyverzetet tudunk biztosítani
ahhoz, hogy elinduljanak. Azt nem mondom, hogy pénzt, paripát, fegyvert, mert a pénz
mindig egy érdekes kérdés, de a lehetőségeket meg tudjuk nekik mutatni. És ugyanakkor
mind a fejlődésben, mind pedig ezekben az új belépőkben azt gondolom, hogy komoly
munkahelyteremtő képesség van. De természetesen nem szeretnénk olyan kijelentéseket tenni
vagy vállalásokat, amit nem tudunk megtartani.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még további kérdés. Azon túl,
hogy megnyílt a remény, hogy fiatalok vagyunk újra, van olyan szervezet, amibe még
beleférünk.
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Csak egy rövid kérdés, elnök úr, már hogy én is
beleéltem magam, hogy fiatal vagyok, habár nem vagyok egyáltalán 40 év alatti.
Említette az úr, hogy vannak befektetési lehetőségek vagy portfoliók, tudjuk, hogy
körülbelül ezek a szavak mit jelentenek. Szakmai vagy cégtitok-e, hogy hova fektetnek be?
KOVÁCS PATRIK, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége elnöke: Kicsit, hogy
tisztább legyen a kép: ezt én nagyon szépen fogalmaztam meg, a lényege az, hogy olyan
szolgáltatásokat nyújtanak a partnereink, hogy a vállalkozás körében felmerülő
rezsiköltségeket csökkentjük. Tehát megkaptuk például a MOL-tól az ország egyik
legjelentősebb üzemanyag-kedvezményét, vagy például egyedi villamosenergia-árat biztosít a
villamosenergia-szolgáltató partnerünk. Tehát ilyen dolgokat értettem ez alatt. Tehát, hogy
azok, amiktől minden vállalkozás szenved, és muszáj, hogy az üzemeltetés körében felmerülő
költségeket fizesse, ezekben tudunk a piaci lehetőségeknél jóval kedvezőbb lehetőségeket
biztosítani. Tehát, hogy a piaci verseny alatti árakon meg tudják ők kapni ezeket a
szolgáltatásokat. Tehát a puffert, a különbözetet tudják ők fejlesztésre fordítani.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még szeretném megkérdezni, hogy külföldi
kapcsolatokra is nyitott-e a FIVOSZ, ha jól emlékszem, már Kínában került aláírásra sor.
KOVÁCS PATRIK, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége elnöke: A nemzetközi
kapcsolatok elég jelentősen a FIVOSZ tekintetében, ez adódik abból, hogy ennek az ifjúsági
vállalkozásfejlesztésnek mi az első húzóerői vagyunk, és személy szerint én is nagyon sok
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az Európai Unió egy érdekes terep, hiszen itt egy olyan hálózatot építettünk fel, sok országban
például ezeket a folyamatokat mi katalizáltuk, én személy szerint Szlovákiában segítettem
elindítani a fiatal vállalkozók szövetségét, most nem sokára Szerbiába utazom ugyanezt
megtenni, illetve Európa-szinten ez egy érdekes kérdés.
A válság ugyanakkor a döntéshozók figyelmét is kiélezte a fiatalok felé, és én
emlékszem, amikor öt éve még megalapítottam a FIVOSZ-t, akkor mindenki mosolygott
rajtam, hogy persze, fiatalok, játszatok, most pedig azért komolyabban veszik azokat a kreatív
ötleteket, amiket itt a fiatal vállalkozók igyekeznek a piacról behozni. Nagyon érdekes, hogy
ennek kapcsán a legjelentősebb lépés az, hogy megalakítottuk a G20-nak az ifjúsági
szervezetét, a G20-as Fiatal Vállalkozói Szövetséget, ami együttdolgozik az ILO-val, az
ENSZ is elismer minket, és a G20 csúcs mellett a G20-as fiatal vállalkozói csúcsot is, most
már harmadik évben fogjuk megrendezni, és itt egy olyan ajánláscsomag születik, amely a
G20-vezetők asztalára kerül.
Most Mexikóban jártunk pont nyáron, nekem volt szerencsém az európai delegációt
vezetni és itt például az elnök úrnak személyesen adtuk a kezébe ezt az ajánláscsomagot, és itt
kötöttünk a mexikói fiatal vállalkozói szövetséggel egy egymillió dolláros együttműködést,
amelynek a keretében mi két év alatt egymillió dollár értékben szeretnénk a fiatalok között
konkrét üzletet katalizálni.
Több országgal van előkészítés alatt ilyen megállapodás, illetve az a network, amiben
a FIVOSZ dolgozik, amit tud biztosítani a fiataloknak mind az Európai Unió, mind a világ
GDP 80-85 százalékát adó G20-as fiatal vállalkozói közösségek, mind pedig a fiatal
vállalkozók hete keretrendszerét adó 125 országot, ez olyan lehetőség, amivel valóban egyre
több fiatal most már szeretne élni, hiszen azok a partnerek, akikkel mi dolgozunk, ők mindig a
politika és a gazdaság között egy pufferként állnak. Tehát mindig van rálátásuk az aktuális
gazdasági szereplőkre, és ezeknek a szervezeteknek, akikkel mi kapcsolatban állunk, elég
komoly gazdaságalakító, trendformáló ereje is van.
Tehát mi mindenképp hiszünk abban, hogy az emberek helyett termékek és
szolgáltatásoknak a mozgását kellene valahogy beindítani, és mi erre próbálunk lehetőséget
teremteni a tagjainknak. Most konkrét listákat készítünk, amely exportképes termékeket,
szolgáltatásokat, know-how-kat tartalmaznak, és akár ilyen egzotikus piacokra mint Mexikó,
akár az Európai Unión belül, most konkrétan nagyon fontos lépéseket fogunk a jövő évben
annak érdekében tenni, hogy ezek a fiatalok itthonról tudjanak termelni, előállítani, és
ugyanakkor pedig ezeket a termékeket és szolgáltatásokat külföldi piacokra juttatni.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, van-e még
kérdés a FIVOSZ-hoz.
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Akkor csak lenne egy provokatív kérdésem, mert az
igazgató úr egy mondatával kapcsolatban megkérdezném, nem akarok belekötni, csak
megkérdezném, hogy akkor a FIVOSZ önálló vagy szatelit szervezet. Khez kapcsolódik?
Hallottam itt az egymillió dolláros G20-as leágazásról vagy nem is tudom, hogy nevezzem,
gazdasági szövetségről, akkor az lenne a kérdésem, hogy kapcsolódnak-e valakihez, vagy
mennyire önállóak.
KOVÁCS PATRIK, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége elnöke: A FIVOSZ
egy teljes mértékben önálló szervezet, mint említettem, alulról szerveződik. Nagyon sok
pletykát hallottam már én is magunkról a piacon, hogy milyen erők állnak mögöttünk, és néha
hízik az ember mája, néha vakarja a fejét, hogy ez meg aztán honnan jött, de gyakorlatilag azt
kell elmondanom, hogy az, amit a FIVOSZ elért, és az a nemzetközi kapcsolatrendszer az
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kapcsolatok, amiket gyakorlatilag mi próbáltunk életre hívni. Tehát igazából a FIVOSZ egy
ökoszisztémát hozott létre Magyarországon, és ezért is egyedülálló. Teljesen újraértelmezte a
nonprofitot és az ifjúsági vállalkozásfejlesztésnek egy nagyon komoly nemzetközi szinten is
elismert szereplője, tehát most például februárban Athénban a görög kormánynak és 600
görög startupnak adtuk elő azt, hogy mi mit is csinálunk Magyarországon, illetve nem hiába
ezt a know-how-t több országba exportáltuk is. Innentől kezdve ez egy, valamilyen módon
öngerjesztő folyamat, hiszen nemzetközi közösségben, mivel ennyire elismertek vagyunk,
egyre több és több ajtó nyílik meg, és mi mindent saját hatáskörben igyekszünk elérni, a
szervezet is a szolgáltatásaiból és a tagdíjakból tartja fenn magát. Gyakorlatilag elég speciális
a piacon, és azt gondolom, hogy ezt az önrendelkezést és a függetlenséget nekünk nagyon
fontos fenntartani, és ezt szeretnénk is, hiszen ez teszi lehetővé azt, hogy olyan rugalmasan
tudjon a FIVOSZ mindig az adott nyitott krédésekre választ adni mint ahogy ezt tette az
elmúlt öt évben. Ez a kulcsa annak, hogy mi oda tudtunk jutni akár a nemzetközi szintet
nézve, akár pedig a hazai viszonylatot, ahol most vagyunk.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel kérdezem, hogy van-e még kérdés. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs, megköszönjük elnök úrnak. Kívánunk sikeres hetet és
természetesen azt gondolom, hogy a gazdaságpolitikában sikeres esztendőket is. Azt majd
csak külön még egyszer elmondom, hogy én örülök, hogy beletartozok a 40-be, még valahol
fiatalnak számítok. Köszönöm a részvételt és a beszámolót.
A harmadik napirendi pontot teszem fel szavazásra. Aki el tudja fogadni, kérem
támogassa ezt a beszámolót. (Szavazás.) Egyhangú szavazással elfogadtuk ezt a tájékoztatót,
én már csak egy kézzel szavaztam, mert köszöntöm közben Lakatosné Sira Magdolna
képviselő asszonyt is.
Egyebek
Annyit szerettem volna még mondani, hogy szeretném, hogyha január folyamán,
legkésőbb február elején lehetőségünk lenne a felvidéki kihelyezett ülést megtartani, amit
elkezdtünk már, hogy mi még a januári ülésmentes időszakban is dolgozunk, ezért szeretném,
hogyha ez haladna. Tudtommal ezek a dolgok folyamatban vannak, szervezés alatt vannak,
vannak elképzelések, úgyhogy bízom abban, hogy részben a MIK-en keresztül is a
kapcsolatok erősítésével, illetve a felvidéki magyar ifjúsági szervezetekkel fel tudjuk venni a
kapcsolatot, és meg tudjuk szervezni ezt januárra. Amennyiben konkrét időpont van,
természetesen a képviselő hölgyet és urakat is minél előbb tájékoztatom, hogy erre tudjunk
készülni. És ahogy az elmúlt két kihelyezett ülésen is jelen tudjunk lenni, nem ketten, hanem
a bizottság többsége is részt tudjon venni ezen. Úgyhogy bízom abban, hogy ez január
folyamán sikerül.
Egyebekben más kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Baráth Zsolt,
parancsoljon!
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy ezt négyszemközt is
meg tudnánk beszélni. Az első napirendi ponttal kapcsolatos drogjelentéshez hozzá tudnék-e
jutni, mivel nem voltam akkor még itt.
ELNÖK: Én úgy gondolom, hogy a lehetőségét adtuk meg annak, elsősorban a jelen
nem lévő képviselő úrnak, de meghívtuk természetesen az LMP képviselőjét, nemcsak a
bizottság tagját, hanem azt is, aki a főbizottságban felvetette, mi bíztunk abban, hogy az ő
kérdéseire kapunk itt majd választ. Grezsa Ferenc is jelen volt a bizottsági ülésen, aki a
Nemzeti Drogmegelőzési Iroda vezetője. Hát kérdések nem nagyon merültek fel ezzel
kapcsolatban, az említettek sem voltak jelen, akik a kérdéseket felvetették, úgyhogy úgy
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bárhányszor is eljövünk, de ha az ő részükről nem volt fontos, akkor írásban kérhetünk
tájékoztatást. A főosztályvezető urat megkérjük, hogy az igazgatóval egy írásos anyagot is
készítsenek el, és a bizottság tagjainak juttassák el. Köszönöm szépen.
Ha nincs egyéb kérdés, az ülést bezárom.
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 17 perc)
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