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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Elnöki bevezető 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntöm a bizottság 
tagjait, alelnök urakat, minden kedves érdeklődőt a Nemzeti összetartozás bizottsága 
mai ülésén.  

Mielőtt munkánkat megkezdenénk, 1957. március 8-án, 63 évvel ezelőtt hunyt 
el gróf Esterházy János felvidéki mártír politikus, bizottsági üléstermünk névadója. 
Erre az eseményre emlékeztünk a mögöttünk hagyott hétvégén, hiszen szombaton 
Budapesten, a Szép utcában is volt koszorúzás a Rákóczi Szövetség és az Esterházy 
Emlékbizottság szervezésében, illetve a megemlékezés folytatódott tegnap itt, az 
Országgyűlés épületében. A felsőházi teremben történt megemlékezésen átadták az 
idei esztendő Esterházy-díjait, de volt megemlékezés Prágában, a motoli temetőben és 
Felvidék több településén, ahol szobra, emléktáblája, illetve most már végső nyughelye 
is van Esterházy Jánosnak. 

„Szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és Krisztus Urunkba 
vetett hitünket ne tévesszük szem elől egy pillanatra sem. Ápoljuk, őrizzük ezt, mert ez 
az egyetlen pozitív érték, amelyet senki el nem vehet, és melynek varázslatos ereje 
átsegít a legnehezebb megpróbáltatásokon.” Az Új Hírek nevű újság 1940. évi 
karácsonyi számában jelent meg ez az Esterházy-gondolat. Azt gondolom, hogy ami az 
üzenet lényege, hogy Esterházy János mindig is a magyarságot és a kereszténységet 
tartotta a legfontosabbnak, és a nemzeti öntudat, a Krisztus Urunkba vetett hit mint 
üzenet, azt gondolom, nemcsak az 1940-es évek tragikus éveiben volt fontos üzenet a 
Kárpát-medencei magyarság számára, hanem akár napjaink Európájában is a 
magyarok számára egy fontos üzenet. 

Esterházy János a legnagyobb megpróbáltatások között sem hagyta el soha 
szülőföldjét, legalábbis önszántából nem, pedig többször is lett volna alkalma akár el is 
menekülni, de nem menekült el sem a Gestapo üldöztetése elől, sem pedig a 
Szovjetunió Gulag táborába való elhurcolás elől. Esterházy János életét a felvidéki 
magyarság szolgálatába állította, s mindig kiállt azon véleménye mellett, hogy e 
küldetésének külföldről nem tudna eleget tenni, ezért mindig ott volt az elszakított 
felvidéki magyarság körében. Esterházy János 12 évnyi raboskodás után ’57. március 
8-án halt meg a mírovi politikai foglyok börtönében.  

Tisztelettel kérem a bizottság alelnökeit, hogy megemlékezésünk alkalmából egy 
emlékkoszorút helyezzenek el a bizottság névadójának fényképe és emléktáblája előtt, 
és kérem a jelenlévőket, hogy ezen időtartamra álljunk fel, és egy főhajtással 
emlékezzünk a mártír gróf előtt.  

(A bizottság néma felállása és főhajtása közepette Fenyvesi Zoltán, Szászfalvi 
László és dr. Molnár Zsolt, a bizottság alelnökei elhelyezik az emlékezés koszorúját 
gróf Esterházy János fényképe és emléktáblája előtt.) Köszönöm szépen. Foglaljanak 
helyet! 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Tisztelt Bizottság! A mai ülésünkről távolmaradását előzetesen írásban 
bejelentette dr. Brenner Koloman, Jobbik, így megállapítom, hogy bizottságunk 8 fővel 
határozatképes. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a múlt héten előzetesen kiküldött 
napirenden változtatni voltunk kénytelenek, a „Parlamenti választások Szlovákiában - 
magyar szemmel” című napirendi pontot az előadó megbetegedése miatt le kellett 
vegyük a napirendről, az új változat kiküldésre került a mai nap reggel.  
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Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a kiküldött napirendet. Aki igen, 
kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság 8 egybehangzó 
igennel a napirendet elfogadta.  

Tájékoztató a Magyar Ifjúsági Konferencia tevékenységéről 
Előadó: Veres Márton, a Magyar Ifjúsági Konferencia elnöke 

Első napirendi pontunk egy tájékoztató a Magyar Ifjúsági Konferencia 
tevékenységéről, az előadó Veres Márton, a Magyar Ifjúsági Konferencia elnöke. Nagy 
tisztelettel köszöntöm elnök urat. Bizottságunk nemcsak kifejezetten jogszabály-
előkészítéssel foglalkozik, hanem igyekszik kapcsolatot tartani mindazon 
szervezetekkel, egyesületekkel, akik a nemzetpolitikában részt vesznek, érintettek, és 
régi tartozásunk a Magyar Ifjúsági Konferencia felé, hogy eleget tegyünk kérésüknek, 
hogy itt, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága előtt egy tájékoztatót 
adjanak. Tisztelt elnök úr, öné a szó. 

Veres Márton tájékoztatója 

VERES MÁRTON (Magyar Ifjúsági Konferencia): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Képviselők! Nagyon szépen köszönöm, hogy 
itt lehetek a mai nap folyamán. Bízom benne, hogy a hosszas várakozás közben bennem 
is megértek a gondolatok, és így hatékony és jó előadással tudok önöknek szolgálni. A 
tegnapi nap folyamán, ha egy könnyed kitérőt megengednek, bemutattam 
édesanyámnak a prezentációt, aki egyetlenegy hozzászólással élt: „Marci, ez kevéssé 
látszik.” Ezért kinyomtattuk önöknek a prezentációt, hogy mindenki el tudja olvasni, 
és könnyebben tudják látni. Rá is térnék az előadásomra, hiszen egy rendkívül 
konstruktív bizottságról van szó. (Előadását vetített számítógépes prezentáció kíséri.) 

Kik is vagyunk? Ez az első dia, amit láthatnak. A Magyar Ifjúsági Konferenciát 
1999-ben hozta létre az akkori ifjúsági szervezetek jelentős tömbje, a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciájának akkori elnöke, Kucsera Tamás 
kezdeményezésére. Ez a kezdeményezés megfelelő talajra hullt, s az akkori sport- és 
ifjúságügyi miniszter, Deutsch Tamás támogatásával el tudott indulni. Alapvető célja 
az volt, hogy a Magyar Állandó Értekezletnek - amely szintén ebben az évben indult el 
- egy ifjúsági lábát teremtsék meg. A szervezet működésében ekkortájt körülbelül 40 
szervezet vett részt a Kárpát-medence minden régiójából, továbbá a diaszpórából. Ez 
mind a mai napig ugyanígy van.  

Alapvető feladata a források elosztása volt és az érdekképviselet biztosítása. 
Tehát minden olyan érdeket, ami felmerült a Kárpát-medencében, azt kívánták ezen 
fórumon keresztül becsatornázni az akkori minisztériumba, a Sport- és Ifjúságügyi 
Minisztériumba. Alapvetően, ahogy említettem, szakmai fórumként működött. Évente 
két alkalommal ülésezett, egyszer Magyarországon és egyszer a határon túl, és minden 
ülés végén egy zárónyilatkozatban foglalták össze azokat a fontos témákat, ügyeket, 
amelyek érintették az adott szervezeteket, az adott régiót vagy az adott korcsoportot. 

A szervezet életében három korszakot különítünk el alapvetően: a 1999-2002 
közötti időszak, a 2002-2010 közötti időszak és a 2010 utáni időszak. Azt lehet 
mondani, hogy a fénykora 1999-2002 között volt. Ennek alapvetően az volt az alapja, 
hogy gyakorlatilag önálló minisztériumként foglalkozott az ifjúságüggyel az akkori 
magyar kormány. Ez természetesen 2002 után tovább élt, de meg kell jegyezni, hogy 
Gyurcsány Ferenc volt 2002-ben a sport- és ifjúságügyért felelős miniszter, így érthető 
okokból nem szárnyalt a szervezetünk. A 2010 utáni időszakban pedig egy új 
időszámítás jött, amelyben, ha őszinték akarunk lenni, nem tudta jól pozícionálni 
magát a szervezet. 
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Jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyi 
Államtitkárságához, az ifjúságügyi helyettes államtitkárságához tartozunk. A szervezet 
finanszírozását az Új Nemzedék Központon keresztül és annak jelenlegi jogutódján 
keresztül igyekeznek megoldani, ami nem egy szerencsés konstrukció, de ez annak volt 
köszönhető, hogy az elmúlt 5 év során a Magyar Ifjúsági Konferencia mögött 
létrehoztak egy jogi személyt. Tehát hogy forrást tudjanak biztosítani a szervezet 
számára, az nehézkesen ment, így egy áthidaló megoldással az Új Nemzedék 
Központhoz kerültünk a források szempontjából. Ez a forrás két közgyűlést biztosít 
évente, tehát a szervezet alapvető tevékenységét el tudjuk látni.  

Tagságunk vegyes. Alapvetően a felvételi eljárásrendbe országos vagy regionális 
szervezet léphet be, tehát városi vagy kisebb szervezetek nem lehetnek a Magyar 
Ifjúsági Konferencia tagjai. A jelenlegi közösségünk úgy áll fel, hogy 10 régióból, 10 
országból 45 tagszervezetünk van jelenleg és 4 pártoló tagunk. (A diára mutatva:) Az 
eloszlásukat így láthatják régiónként. Alapvetően megállapítható, hogy szinte 
arányosan vannak a szervezetek. A legnagyobb Erdély, utána Magyarország, Kárpátalja 
- egy rendkívül szorgos ifjúsági közösségekkel rendelkező térségünk, ott 9-en is 
vannak - és így tovább, megy végig, szinte minden egyes területet lefedünk, beleértve a 
nyugati diaszpórát is. 

Az elmúlt másfél-két év egyik prioritása volt az együttműködő partnerek 
bővítése. Azt gondolom, hogy akik ezen a területen dolgoznak, igyekeztünk a legtöbbet 
megszólítani: Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Külügyi 
és Külgazdasági Intézet, Rákóczi Szövetség, Pro Minoritate Alapítvány, Kárpát-
medencei Tehetségkutató Alapítvány, Petőfi Irodalmi Múzeum, és nagy örömömre, 
most már egy egyetem is csatlakozott hozzánk, így az Óbudai Egyetemmel kiegészülve 
egészen aktív munkát tudunk kifejteni az év 365 napján. 

Az elmúlt másfél év számokban, és azért másfél év, mert leginkább a saját 
időszakomról szeretnék beszélni. Engem 2018. június 1-jén választottak meg. Az azóta 
eltelt 647 napban több mint 160 napot töltöttünk határon túl vagy a diaszpórában, több 
mint 150 ezer kilométert tettünk meg, több mint 70 programon, találkozón és szakmai 
egyeztetésen vettünk részt, 12 saját rendezvényünk volt, önálló irodánk lett, új 
munkatársaink lettek, GYIA-tanácstagok lettünk, a MÁÉRT-ra meghívót kapunk 
minden egyes alkalommal.  

Szolgáltatások. Saját kommunikációs felületeket hoztunk létre. Több mint 
5 millió forint támogatást tudtunk a határon túlra kivinni, és ezt annak függvényében 
érdemes látni, hogy az elmúlt másfél évben 4 millió forint állami támogatást kapott 
szervezetünk, ehhez képest azért viszonylag nagy forrásokat tudtunk felhajtani határon 
túli partnereink irányában. A szolgáltatások nagy része, amit kiépítettünk az elmúlt 
időszakban, azok alapvetően közvetített szolgáltatások. Azon megbízható partnereink 
munkáját igyekszünk biztosítani vagy szolgáltatásként közvetíteni, akik értenek az 
ifjúságügyben felmerülő problémákhoz. Tehát jogsegélyszolgálatunk van, 
pályázatírással foglalkozunk, igyekszünk tanácsadást nyújtani gazdasági, marketing és 
kommunikációs területen, képesek vagyunk szervezetfejlesztési tréningeket, 
piackutatásokat és elemzéseket biztosítani szervezeteink számára. Ezek az alapvető 
funkciók, amivel egy, az ifjúságügyben mozgó, magára adó szervezetnek rendelkeznie 
kell.  

Célok és tapasztalatok, hogy mire is vágyunk. Igyekeztem azokat a 
projektjeinket összeszedni, amelyek előttünk állnak, és amelyek ezen plénum előtt 
talán érdekesek lehetnek, s az elmúlt másfél, közel két év tapasztalatai. Magára várat 
egy átfogó felmérés, célzottan csak az ifjúsági szervezeteket vizsgálva egy átfogó 
felmérés. Azt hiszem, a 100 éves évforduló alkalmával ideje lenne megnézni, hogy hol 
is tartunk, és ifjúsági szervezeteink, amelyek egyébként a gerincét adják az 
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utánpótlásnak mind határon túl, mind Magyarországon, milyen állapotban vannak. A 
finanszírozás felülvizsgálata szintén időszerű. A legjobb tudomásom szerint több mint 
10 éve nem változott a szervezetek finanszírozása. Fel kell mérjük, hogy milyen önálló 
gazdasági lehetőségei, gazdálkodási lehetőségei vannak a szervezeteknek a különböző 
régiókban. Nekünk az az elvünk, hogy alapvetően aktív vagyont kell képezzünk 
szervezeteinknek, tehát azt a fajta építkezést, amit elindítottunk a Kárpát-medencében, 
és a kormány elindított a Kárpát-medencében, azt az ifjúsági szervezetek szintjén is elő 
lehetne teremteni.  

Természetesen a teremtett környezetünk, szülőföldünk védelme szintén kiemelt 
feladatot tartogat számunkra. Szervezeteink ökológiai lábnyomának felmérése, azok 
csökkentése és tanácsadás ezekben a körökben. A sportolás mint prevenció. Magának 
a sportnak egyrészt van egy óriási összetartó ereje, nemzetépítő ereje, és emellett 
egészségügyi vonatkozásban is rendkívül fontos prevenciós hatással bír. Ennek a 
hozzáférhetőségét kellene vizsgáljuk határon túl és egyébként Magyarországon is.  

Az ifjúsági központok hiánya, ez szinte a legtöbb helyen megfigyelhető egy-egy 
kivétellel. Talán Kolozsvár a legjobb példa arra, hogy mennyit számít az, ha van az 
ifjúsági közösségnek egy önálló helye, ahol pénz ráfordítása nélkül saját 
rendezvényeket tud létrehozni, biztosítani és fenntartani. Óriási hiány van ebből, és 
hatalmas lenne az igény arra vonatkozóan, hogy mind irodák, mind közösségi terek 
szempontjából legyen egy helye a magyar fiataloknak.  

Az ifjúsági szervezetek kommunikációjának erősítése is rendkívüli prioritás. Azt 
gondolom, hogy ezt egyébként a meglévő keretek között lehetne erősíteni. Ha 
belegondolunk, hogy mondjuk, egy kolozsvári magyar diákszövetség által szervezett 
majálisról hányan tudnak, vagy a kolozsvári magyar diáknapokról hányan hallanak a 
Kárpát-medencében, elég szomorú adatokat látnánk, ugyanakkor pedig több ezer főt 
mozgatnak meg évtizedek óta minden egyes ilyen rendezvényükkel. Érdemes erre 
hangsúlyt fektetnünk, és vagy képezzük a szervezeteket, vagy a különböző médiumokat 
igyekezzünk közelíteni a szervezetek programjai irányába. Felül kell vizsgálni, érdemes 
felülvizsgálni az ifjúsági szervezetek jogi és gazdasági támogatását. Itt alapvetően arra 
gondolunk, hogy meg kell vizsgálni azt, számtalan esetben kiderül - ezek a szervezetek 
saját hibái -, hogy azok az egyesületi alapszabályok, amikkel működnek, azok nem 
feltétlenül időszerűek, korszerűek.  

Rátérve magukra a programokra, itt láthatóak soft programjaink. Itt alapvetően 
egy diákújságírás pont szerepel a 2020. évre vonatkozóan, diák-újságírásképzés, 
reflektálva arra, hogy szervezeteinket minél jobban meg tudjuk mutatni a 
nagyközönség számára. Trianon évfordulójára „100 év mögöttünk, 10 év előttünk” 
konferenciával szeretnénk bevezetni egy olyan rendszert, szervezeteinknek egy olyan 
konferenciát, egy olyan rendezvényt, amikor szervezeteink egy kicsit távolabb látnak a 
mindennapi teendőkön túl, hiszen nagyon sokszor belefásulunk és ránk zárulnak a 
gondok, így egy kicsit ki kell szakadni, és talán egy hosszabb távú stratégiát, célt kellene 
végre alkossunk.  

Egy régió - egy ifjúság, ez egy interregionális konferencia. Ennek az lenne a célja 
- itt a Pécsi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatával egyeztettünk -, hogy 
megszólítani a horvátországi, vajdasági és muravidéki fiatalokat, becsatlakozva a Pécsi 
Egyetemre járó hallgatókkal, hogy annak a térségnek, annak a vonatkozásnak - 
alapvetően hasonló társadalmi-gazdasági problémákkal küzd bármely ország 
területén, vagy bármely régió tekintetében ez a terület - meg kellene vizsgálni, hogy 
ilyen regionális szinten tudunk-e bármilyen határon átívelő együttműködést 
eszközölni, vagy legalább egy víziót felállítani, hogy mit is szeretnénk ezekben a 
térségekben.  
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Hogyan óvjuk a szülőföldünket? Ez egy fenntarthatósági konferencia, az Óbudai 
Egyetemmel együttműködésben fog megvalósulni az ősz folyamán. Továbbá két 
közgyűlésünk lesz. Most tavasszal, a május 22-i hétvégén, Székelyudvarhelyen, majd 
az ősz folyamán, reményeim szerint októberben pedig Északkelet-Magyarországon fog 
a következő közgyűlésünk megvalósulni. Itt már szeretnék egy felajánlást tenni, hogy 
nagy szeretettel várjuk a bizottság tagjait mindkét közgyűlésünkre, majd elnök úrnak 
továbbítom a meghívót. 

Képviselet: az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél 
több helyen meg tudjunk jelenni. A GYIA Tanácsában, a Gyermek és Ifjúsági Alap 
Tanácsában tagok lettünk, az Emberi Erőforrások Minisztériumával napi szinten 
egyeztetünk, a Nemzetpolitikai Államtitkársággal igyekszünk minél szorosabb 
kapcsolatot kiépíteni, a Magyar Állandó Értekezletnek ily módon tagjai vagyunk. 
Szeretnénk elérni, hogy a jövőben a különböző országgyűlési bizottságokba is, ha nem 
is állandóan, de időről időre meghívást kapjunk. Egyébként van erre példa, és ha jól 
tudom, talán a házszabály nem is tiltja ezt. Érdekes példa, az Országos Magyar 
Diákszövetség, amely Erdélyben működik, a román parlamentben 4 bizottságban is 
állandó képviselettel van jelen. A Tempusba szeretnénk bekerülni majd a későbbiekben 
tagnak vagy tanácsadónak, és szintén terv, hogy a NEA Tanácsba is idővel be tudjunk 
kerülni.  

Az első két kézzelfogható projekt, láthatják, két online felület létrehozását 
terveztük meg az idei évre. Az ehhez szükséges források már rendelkezésünkre állnak. 
Az első a „Gyere hozzám!” Ez egy rendkívül kreatív név, egyébként nem tudjuk még, 
hogy mi lesz a felület neve. Alapvetően abból indultunk ki, hogy szeretnénk 
megerősíteni a magyarországi fiatalokban azt az érzést, hogy a határon túlra menjenek 
el a szabadidejükben utazni, hiszen ha körbenézünk, vagy körbekérdezünk családjaink 
körében, egy fiatal, ha a szabadidejében elutazhat valahova, első körben Nyugat-
Európát választja. Ezen szeretnénk egy kicsit változtatni, kicsit hozzájárulni ehhez. Egy 
online felületet hoznánk létre, ami egy turisztikai portál, és ebbe csatornáznánk be 
határon túli tagszervezeteinket. Kvázi a tagszervezeteket megkeresve kérhetünk tőlünk 
a városnézésben tour guide-ot, kérhetünk tanácsokat, hogy hol érdemes megszállni, 
hova érdemes elmenni, tehát kvázi egy teljes szolgáltatást tudna nyújtani egy-egy 
ifjúsági szervezet, és akkor a helyi fiatalok szemével ismerhetnénk meg az adott várost, 
ami azért, maradjon köztünk, de merőben más, mint amikor csak úgy becsöppen 
valahova az ember.  

A következő projektünk, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
támogat, ez a „Segítség.ma”. Ez is egy fantázianév. Ez arra reflektál, hogy a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciájával 3-4 évvel ezelőtt elindítottunk egy 
egészségügyi szűrést Kárpátalján, ahol több ezer embert szűrtünk le, és mind a mai 
napig megy ez a program. Rá kellett jönnünk, hogy az államnyelv ismeretének 
hiányából fakadóan van egy nagyon abszurd probléma, hogy az emberek nem tudják 
kifejezni, hogy mi a problémájuk. Tehát amikor elmennek a szomszédos területeken a 
háziorvoshoz, orvoshoz, és egyébként ennek a vetülete még izgalmasabb, amikor 
bármilyen mentális probléma van, akár pszichológus, gyógypedagógus segítségét 
szeretnék igénybe venni, vagy logopédus segítségét, akkor magyar szakemberhez kell 
forduljanak. Ezeknek a hiánya vagy legalábbis elérhetősége hagy némi kívánnivalót 
maga után.  

Kvázi egy keresőfelületet hozunk létre, amelyben hely és betegség alapján 
kereshet magának szakorvost a páciens a határon túli területeken. Három funkcióval 
bír a felület: alapvetően egyik ez a keresőfelület, tehát kereshetünk magunknak 
szakembert. Másrészt a Magyarországon tanulmányait folytató határon túli fiatal 
szakmai gyakorlati lehetőséget kereshet ezen a felületen keresztül szülőföldön, tehát 
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vissza tud térni, hiszen látja azokat a piaci szereplőket, vagy azokat a szakembereket, 
akikhez vissza tud térni szakmai gyakorlatra. A harmadik területe pedig a szakember 
és szakember közötti kommunikáció erősítése, tehát egymásra tudnak keresni a 
szakemberek. Ezen túl pedig létrejön egy betegedukációs felület, ahol ezek a regisztrált, 
akkreditált szakemberek, akik a felületen vannak, különböző betegedukációs 
tartalmakat tudnak megosztani a páciensekkel vagy az adott térség lakóival. Ez is egy 
nagyon érdekes dolog. Döbbenetes, ez Magyarországon is egy probléma, de a határon 
túl hatványozottan, hogy 50-100 éves gyakorlatok vannak akár a gyermekpólyázás 
tekintetében, és láttunk felfekvéses gyermeket, csecsemőt Kárpátalján, ami elég 
érdekes tud lenni. 

Szövetkezet 2.0. Alapvetően a működésünkben egy újszerű gondolat fut át, vagy 
igazából nem is újszerű, Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban évszázadok óta 
bevett gyakorlat, hogy civil szervezetünk kvázi szövetkezetként kíván működni a 
jövőben, tehát vagyonkezelőként szeretnénk működni. Láthatjuk, ahogy említettem 
korábban, hogy az aktív vagyon megléte egyfajta kiszolgáltatottságot eredményez. 
Tehát ha nem érkeznek meg az adott pályázati források - és ilyet azért már láttunk az 
elmúlt 30 év során -, akkor az adott szervezet likviditási problémákkal fog küzdeni. 
Ezen szeretnénk változtatni, és olyan alapokat létrehozni - itt van több opció, ezen lehet 
vitatkozni, és kérném is majd az önök tiszteletteljes visszajelzését -, gondolkodtunk 
olyanban, hogy egy termőföldalapot létrehozni, amelynek kvázi tulajdonosa a Magyar 
Ifjúsági Konferencia. A határon túl vásárolnánk termőföldeket, s az abból befolyó 
bérleti díjakat osztanánk szét évente, kvázi jutalékként a szervezeteknek, és ugyanez 
részvény, értékpapír tekintetében, ingatlanvagyon tekintetében. Tehát az lenne a cél, 
hogy az egyesület, a Magyar Ifjúsági Konferencia őrzi ezt a vagyont, és az abból befolyó 
bevételeket pedig továbbítja a szervezetek számára.  

Kell egy hely! Itt már említettem a közösségi terek hiányát. Ebből három opciót 
kezdtünk el kidolgozni. Az első, a nagy terv, ez Budapesten egy óriási hiányosság, és 
szerintem Magyarországon is, hogy nincs egy egységes nemzeti ifjúsági központ, ahol 
a szervezetek egyrészt irodát, szállást, konferenciaközpontot, rendezvényközpontot 
tudnának fenntartani. Ma az egyedüli budapesti ilyen központ az Európai Ifjúsági 
Központ, azt hiszem, fent, a II. kerületben, BEIK névre hallgat. Igazából méltó helye 
nincs ezeknek a szervezeteknek és ennek a régiónak, tehát ez egy izgalmas 
kezdeményezés lehetne. Azt gondolom, ha van szándék vagy akarat, ez azért könnyen 
kivitelezhető a kormány részéről. 

Szállás határon túl. Ezt a projektet már teljes egészében kidolgoztuk, 
Kárpátaljára lett lemodellezve. Gyakorlatilag megvásároltuk egy Balatonnál elkészült 
ifjúsági szállás teljes tervdokumentációját, tervrajzait, és kvázi egy 50 fős fedett 
szálláshelyiséget szeretnénk létrehozni Kárpátalján, Beregszász mellett, amelynek az 
építésében és a tulajdonlásában vennénk részt, annak üzemeltetését külső partnerre 
bíznánk, de így egy minőségi szállás- és konferenciahelyszínt tudnánk biztosítani a 
kárpátaljai régió számára. Ott is látni kell, hogy egyrészt igényes szállásokból azért 
hiány van, másrészt pedig olyan helyszínekből, ahol ezek a szervezetek szabadon 
tudnak rendezvényeket szervezni. 

A következő projektünk, szintén már azt tudom mondani, hogy 50 százalékban 
elő van készítve. Ez egy kisebb változata a Nemzeti Ifjúsági Központnak, MIK Központ 
névre hallgat. Ez Budapesten egy barnamezős beruházás keretein belül jönne létre, 
kvázi egy régi gyárépületet alakítanánk át közösségi irodává, szállássá és 
rendezvényteremmé. Ez azért is praktikus, mert végignéztük, hogy négyzetméterárra 
melyek a legjobb konstrukciók, és 1000 forintért most már óriási területeket lehet 
bérelni, egyébként szinte a belvárosban lévő ipari területeken, amelyeken kisebb 
ráköltéssel már kiváló helyszíneket lehet létrehozni.  
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És hogy miért is vagyunk itt? Alapvetően konstruktív partnerekre, 
észrevételekre van szükségünk, ebből van hiányunk. A források és támogatások, én azt 
gondolom, ha jó ötleteink vannak és jó visszajelzéseket kapunk, akkor azok fognak 
jönni, és természetesen vigyék jó hírünket. 

Kövessenek minket! Számtalan felületet hoztunk létre az elmúlt időszakban. 
Ezen már nem annyira látszik, de a csatolt diában láthatják az elérhetőségeinket, 
amelyeken a nap 24 órájában rendelkezésükre állunk. Köszönjük a figyelmüket! 

Elnök úr, konstruktív volt, gyors volt?  
 
ELNÖK: Abszolút. (Derültség.) Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? (Jelzésre:) Bencsik 

képviselő úr! 

Hozzászólások 

BENCSIK JÁNOS (független): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm elnök 
úrnak a beszámolót és a tájékoztatást. Azt előrebocsátom, hogy nem vagyok teljesen 
elfogulatlan a Magyar Ifjúsági Konferencia kapcsán, hiszen jómagam több éven 
keresztül aktív tagja voltam 2007-től mint a magyarországi evangélikus egyház 
delegáltja, 2010-től pedig a Jobbik ifjúsági tagozatának a küldötte. Jómagam is 
emlékszem, hogy több éven keresztül visszatérő vita volt például a szervezeti bejegyzés 
kérdése, és emlékszem, aktív, élénk vita kísérte ezt. Egyik oldalon volt a szervezeti 
létből fakadó előnyök, a magasabb presztízs, az elismertség, a pályázati lehetőségek, a 
mindenkori kormányzattal való partneri viszony, a másik oldalon pedig mindig a 
függetlenség őrzése és az erre való hivatkozás. Én azt láttam itt a beszámolóból, hogy 
azok az elvárások, amelyek az iránt fogalmazódtak meg, hogy a különálló szervezeti lét 
milyen előnyökkel bírhat, az beigazolódni látszik, és én ezúton is szeretnék gratulálni 
mindahhoz az elvégzett munkához, a számos munkához, projekthez, ami az elmúlt 
időben megvalósult, és a mai napig küszöbön állt.  

Én a magam részéről maximálisan támogatni tudom azt a felvetést, hogy az 
Országgyűlés különböző bizottsági munkáiban tanácskozási joggal biztosítsunk a MIK- 
nek lehetőséget vagy valamilyen formát. Én a magam részéről ezt támogatni tudom, 
mint ahogy nagyon előremutatónak látom a Trianon 100. évfordulója kapcsán 
elkezdett konferencia-előkészületeket is. Bár ennek részleteiről keveset tudtunk meg, 
de ha esetleg ezzel kapcsolatban van valami konkrétum, azt szívesen meghallgatom.  

Én nagyon bízom abban, hogy minden ilyen alkalom és minden ilyen 
megemlékezés, konferencia, ami ennek a gyászos évfordulónak a centenáriumával 
kapcsolatban születik, az valóban közel visz minket ahhoz, hogy az egész társadalmi 
gondolkodás nemcsak Trianonról, mint történelmi eseményről, hanem az elszakított 
magyarság mindennapi problémáiról, kihívásairól, élethelyzetéről, össztársadalmi 
vitára, párbeszédre invitálja az ebben részt vevő embereket, a közvéleményt. 

Egyetlen kritikai megjegyzésem vagy észrevételem lenne csak. A fiatalos 
platformok kapcsán fontos lenne az is, hogy ezeket a szervezet minél jobban 
kihasználja. A MIK Facebook-oldala - most gyorsan megnéztem - karácsony óta 
egyetlenegyszer frissült csak, márciusban, és az Instagram-fiók sem túl gyakran 
frissülő felület. Azt gondolom, ezek tényleg jó felületek arra, hogy kihasználjuk, a 
fiatalok nagy része már Facebookon és Instragramon követi az eseményeket, itt is a 
szervezet különböző tevékenysége minél jobban meg tudjon jelenni. Úgyhogy ez 
ügyben csak szeretném tanácsolni vagy szorgalmazni, hogy ezeket a meglévő 
lehetőséget használjátok, használják ki minél gyakrabban, rendszeresebben. 
Egyébként pedig tényleg köszönöm szépen a beszámolót, és további eredményes, jó 
munkát kívánok! 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Tilki Attila képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én gratulálni 

szeretnék elnök úrnak, azért, hogy a szűrőtevékenységet Kárpátalján végzik. A 
szomszédos térség országgyűlési képviselője vagyok, és nyilván eljutnak hozzám a 
visszhangok. Az ott élő emberek nagyon örülnek ennek a lehetőségnek, és az sem 
elhanyagolandó, hogy esetlegesen a kárpátaljai életkörülményeket - akár a szűréssel, 
amit említett is a beszámolójában, a felvekvéses pólyáskorú kisgyermek - be tudjuk 
mutatni az orvostanhallgatóknak, a doktoranduszoknak. Ehhez a munkához külön 
szeretnék sok sikert kívánni, és én úgy gondolom, hogy a további folytatásra is szükség 
van. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Más kérdés, vélemény? (Jelzésre:) 

Zsigmond Barna képviselő úr! 
 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is 

szeretnék gratulálni elnök úr tevékenységéhez. Látom, nagyon ambiciózus tervei 
vannak, de ami szerintem szintén fontos egy szervezet vonatkozásában, hogy legyenek 
nagyratörő tervek. Bár igen izgalmas tervek hangzottak itt el, én fölhívnám a figyelmet 
arra, hogy a programok vonatkozásában célszerű ebben az évben Trianon kapcsán 
megmutatni önmagunkat, hiszen ebben a térben is sokan vannak - a 
cserkészszövetségtől kezdve a felsőfokú intézményekig, diákszövetségekig -, akik mind 
önálló tevékenységet folytatnak, különféle civil szervezetek a határon túl is. Tehát 
mindenkinek van egy karaktere, és az ifjúság mint egy meghatározó karakter, az 
sokszor elegendő, de sokszor túl általános. Ez szerintem egy nehéz kihívás. Tehát én a 
programok fontosságára hívnám fel a figyelmet, hogy valamilyen arcéle legyen ebben 
a hatalmas civil tengerben a szervezetnek, és Trianon szerintem egy ilyen évforduló, 
amikor lehet olyan programokat megvalósítani, amikor a fiataloknak föl lehet hívni a 
figyelmét arra, hogy mi is történt ezelőtt 100 évvel, és hogy mik a magyar sorskérdések. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Nincs jelentkező.) Ha más kérdés, vélemény nincs, 

akkor visszaadom elnök úrnak a szót. Magam is köszönöm a beszámolót és az elmúlt 
években végzett tevékenységüket. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy volt 
alkalmam részt venni egy programjukon Jakab István alelnök úrral egy kárpátaljai 
programon, ahol éppen olyan gyakorlati tudnivalókat, tudást adtak át a 
gazdaságélénkítő program kapcsán a kárpátaljai vállalkozásoknak, vállalkozóknak, 
ami valóban a mindennapokban is jelentőséggel bír, a pályázatukat segítette elő; egy 
ilyen szakmai megbeszélésen, konferencián lehettünk ott. Köszönöm szépen a 
meghívást és az elkövetkezendő időkre is. 

Elnök úr, reagálásra megadom a szót. 

Veres Márton reagálása 

VERES MÁRTON elnök (Magyar Ifjúsági Konferencia): Nagyon szépen 
köszönöm az észrevételeket. Alapvetően mindegyiket teljesen jogosnak tartom. 
Valóban, aktívabb megjelenést kell biztosítsunk ezeken a felületeken, és valóban az 
arcél egy fontos dolog ebben a tengerben. Egyébként reflektálva a megjelenésre és arra, 
hogy a nagy tengerben hol is helyezkedik el a Magyar Ifjúsági Konferencia, ahogy 
említettem, a 2010 utáni időszakban pont ez a helyzet állt elő, hogy az a fajta 
újratervezés és öndefiníció, aminek végbe kellett volna mennie, egy termékeny 
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időszakban, már a legeslegelején is pozícionálni önmagunkat, az sajnos nem sikerült. 
Most tartunk ott, hogy ezeket a dolgokat rendbe tudjuk tenni.  

Én azt látom, és egyébként az önöknek felvázolt programok esetében is látható, 
hogy alapvetően egy támogató, egy szolgáltató szervként kíván megjelenni a MIK. Ez 
abból a helyzetéből fakad, hogy egyébként az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
szervezeti és működési szabályzatában mind a mai napig benne van a Magyar Ifjúsági 
Konferencia, tehát hogy az állammal vagy a kormánnyal való együttműködésben egy 
specifikus helyet tudna ellátni. Persze nem biztos, hogy ez a tökéletes irány, és valóban 
tény, hogy Trianon 100. évfordulójára jó programsorozatot kell összerakjunk.  

A „100 év mögöttünk 10 év előttünk” alapvetően azt a célt szolgálja, hogy 
igazából be kell ismerjük, hogy az elmúlt 100 év ismerete nélkül és az ott történt 
események ismerete nélkül nem ismerjük a jelent, tehát igazából így nem is tudunk 
tervezni a jövőre vonatkozóan. Ezért szeretnénk egy olyan rendezvénysorozatot 
elindítani ebben a témában, amely egyrészt ad egy összefoglalót a múltról, annak 
hibáival és sikereivel együtt, és valamiféle vízió irányába tereli a szervezeteket, hiszen 
látnunk kell, és ezt talán be lehet vallani, hogy mondjuk, román testvéreink a 
nemzetpolitikában szintén elég aktívak. Tehát nem maradhatunk le, olyan koncepciót 
kell felvázolnunk és olyan stratégiát kell megalkotnunk a következő tíz évre, amelyben 
vezető szerepet tudunk elérni a régióban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer köszönöm a tájékoztatót, 

örömmel láttuk itt a bizottsági ülésen. Ezt a napirendi pontot lezárom. (Veres Márton: 
Köszönöm szépen. Viszontlátásra!)  

A bizottság albizottságainak kiegészítése (személyi döntések) 

Rátérünk következő napirendünkre, ahol személyi kérdésről kell döntenünk, a 
bizottság albizottságainak kiegészítéséről. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy 
Bencsik János képviselő úr bizottsági tagsága február 19-én a Jobbik frakciójából való 
kilépésével megszűnt, azonban az Országgyűlés február 24-i személyi döntése 
értelmében képviselő úr immár független képviselőként visszakerült bizottságunkba. 
Azonban a megüresedett albizottsági helyei ezáltal nem kerültek automatikusan 
betöltésre, erről most kell döntenünk.  

Jelenleg az Ellenőrző albizottság elnöki pozíciója, amelyet Bencsik János 
betöltött, és az Autonómia albizottság egy bizottsági helye betöltetlen. Én levelet írtam 
tájékoztatásul az ellenzéki pártok képviselőinek azzal a javaslatommal, hogy Bencsik 
János továbbra is töltse be ezeket a funkciókat, helyeket, mostantól kezdve mint 
független képviselő. Erre írásos választ nem kaptam, tehát ezt úgy tekintem, hogy 
elfogadták. Íratlan szabályunk, hogy az Ellenőrző albizottság elnöki pozícióját ellenzéki 
képviselő tölti be, és a megfelelő arányok szerint ellenzéki volt az Autonómia 
albizottságban is az az egy bizonyos hely.  

Én javaslom az Ellenőrző albizottság elnökének továbbra is Bencsik János 
képviselő urat függetlenként. Van-e kérdés, hozzászólás a bizottságból? (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, akkor szavazzunk! Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Nyolc igen szavazattal ezt elfogadtuk.  

Javaslom az Autonómia albizottság jelenleg betöltetlen helyére Bencsik János 
képviselő urat függetlenként. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Akkor szavazunk. Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Nyolc 
igen szavazattal ezt is elfogadtuk. (Bencsik János: Köszönöm szépen.)  

Köszöntöm képviselő urat mint független bizottsági tagot a bizottságban és az 
albizottságokban is. (Bencsik János: Köszönöm szépen.)  
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Egyebek 

Harmadik napirendi pontunk az egyebek. Egy rövid tájékoztatót szeretnék 
önöknek adni. A Nemzeti összetartozás bizottsága irodája vélhetően ezen a héten új 
helyre költözik. Eddig a földszint 65-ben érték el a bizottság munkatársait. Tudjuk, 
hogy ahogy az adminisztráció növekedett a magyar Országgyűlés épületében, úgy a régi 
széles folyosók is beépítésre kerültek, és ott irodák működtek. Most zajlik a Háznak egy 
további rekonstrukciója, hogy álljon vissza az épület a régi rendjébe és szépségébe, így 
ott a bizottság irodája megszűnik. Az új hely pedig - ha bejönnek az I. kapun, a 
bizottsági termünk balra található a földszinten -, ha bejönnek az I. kapun és jobbra 
fordulnak, akkor először van egy lift, majd egy átjáró a Szabad György Irodaházba, és 
ugyanúgy egy pár lépcsőn föl kell menni, mintha a bizottsági terem felé jönnénk, és ott 
jobbra lesz a bizottság munkatársainak az irodája és az elnöki iroda is. Az 
elérhetőségek, a telefonszámok, e-mail címek nem változnak. Köszönöm szépen, hogy 
ezt a tájékoztatót meghallgatták. 

Az ülés berekesztése 

Van-e egyebekben más kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Amennyiben 
nincs, a bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen a bizottsági tagoknak, a 
nemzetiségi szószólóknak a munkáját, köszönöm önöknek a jelenlétet. A bizottsági 
ülést bezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 55 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


