
 
 

Határozat 

2021. szeptember 25. Marosvásárhely 

  

A Magyar Ifjúsági Értekezletben 2018-ban egy politikai programot fogadtunk el, 
amelyben azt vállaltuk, hogy bizonyos területekkel kiemelten foglalkozunk. Akkor 
még nem gondoltuk, hogy 2020 év elején egy világ járvánnyal fogunk szembesülni, 
amely átírja a közösségünk, közte a fiatalok mindennapjait. Ma 2021 szeptember 25-
én mi, a Magyar Ifjúsági Értekezlet küldöttgyűlése figyelembe véve a 2018-ban 
elfogadott politikai programot, a járványhelyzet miatt kialakult helyzetet és az 
RMDSZ idei kongresszusán elfogadott irányelveket a következő határozatot fogadjuk 
el: 

A következő két évben részt veszünk az RMDSZ családtámogatási programot 
kidolgozó munkájában. Programjaink során hozzáadott értéket teremtünk az oktatást 
érintő prioritások kapcsán. Javaslatokat fogalmazunk meg a fiatalok munkavállalása, 
külföldről való hazacsalogatása kapcsán és kiemelten szorgalmazzuk a fiatalok 
környzettudatosságra való nevelését. Mindezt a következőképpen szeretnénk elérni: 

  

1. Fiatal családbarát intézkedések kormányzati és önkormányzati eszközök 
segítségével. Szorgalmazzuk a fiatal, családalapítás előtt álló és fiatal 
családosokat támogató intézkedések kidolgozását. A lakásvásárlási/építési 
támogatások, az adókedvezmények, a bölcsőde hálózat kiépítése, az 
afterschool program országos kiterjesztése, az autóvásárlási szelvények, a 
részmunkaidős munkahelyek létrehozásának szorgalmazása mind olyan 
intézkedések, amelyekkel megszeretnénk könnyíteni a családtervezést a 
fiatalok számára.  

2. A 21. században versenyképes, innovatív és közösségformáló oktatási 
szemléletre és megoldásokra van szükség. A törvénykezés szintjén új alapokra 
kell helyezni a közoktatást. Szorgalmazzuk a többszintű érettségi bevezetését, 
a szak- és duális képzés társadalmi elfogadottságának emelését, a szakoktatás 
megreformálását, a tanterv átalakítását és a tanórák számának csökkentését. A 
tárgyi tudás manapság már nem elégséges. Magolás helyett hangsúlyosabb 
szerepet kell kapjon a diákok személyiségének fejlesztése. Előtérbe kell 
helyezni a készség- és kompetencia alapú oktatást, illetve hangsúlyt kell 
fektetni a pénzügyi alapismeretek elsajátítására. Úgy a köz-, mint a 
felsőoktatás területén kulcsfontosságúnak tartjuk a tehetséggondozást. 
Támogatni kell a helyi és regionálisan szerveződő szakkollégiumi 
kezdeményezéseket. Célunk egy olyan értékelési rendszer kidolgozása, 
amelynek révén a diákok és egyetemi hallgatók visszajelzéseket adhatnak 
tanintézményeikről, tanáraikról és az oktatás minőségéről. Újra kell gondolni 
a létező ösztöndíj rendszereket, amelyek a fiatalok továbbtanulását segítik. 



 
 

Ugyanakkor hangsúlyt kell fektetnünk a szakiskolák és a szakképzés 
népszerűsítésére is, hiszen óriási igény van jól felkészült szakemberekre. A 
szakiskolában tanuló fiatalok az Erasmus programok keretében elsajátíthatják 
a különböző szakmákat, bepillantást nyerhetnek más országok gyakorlataiba 
és technológiai megoldásaiba. 

 

3. A MIÉRT célja, hogy a fiatalok merjenek vállalkozni és vállalkozást létrehozni. 
Ehhez szükséges tudást különböző program-sorozatok, képzések által 
kívánjuk elérni, így segítve a 18-35 év közötti fiatalokat a vállalkozásuk 
megalapításában és azok fenntartásában. Támogatjuk azon projekteket és 
kezdeményezéseket, amelyek a fiatalok gyakorlati tudását bővíti, a soft-
skilljeit fejleszti, hogy magabiztosabban találják meg helyüket a munkaerőpiac 
munkáltatói oldalán is. Szorgalmazzuk a start-up programok folytatását és 
kibővítését a fiatalok számára, ahol még számottevőbb előnyt kellene jelentsen 
a fiatalkor és az első cég bejegyzése. A bürokrácia és pályázati rendszer 
átláthatóságáért szorgalmazzuk az ehhez kapcsolódó képzéseket, 
workshopokat pályázatíró cégek bevonásával. Támogatjuk a start-up 
inkubátorházak létrehozását kisvárosokban is, így nem csak irodahelységet 
biztosítunk megfizethető áron a fiatal vállalkozóknak, de mentorálás által 
segítséget nyújtunk az elindulásban is.  

4. Célunk, hogy a fiatalok tisztában legyenek a környezettudatos életvitel 
előnyeivel. Ennek érdekében pedig hangsúlyt kell fektetnünk olyan 
tájékoztató kampányokra, amelyeknek köszönhetően az ökológiai lábnyomuk 
csökkentését érjük el: támogatjuk a gázhálózat, villanyhálózat kibővítését 
országos szinten, de tájékoztatást nyújtunk olyan alternatív energiahatékony 
rendszerek kiépítéséről, amelyek környezetbarátak. Szorgalmazzuk olyan, 
vissza nem térítendő támogatási rendszerek bevezetését önkormányzatok, 
intézmények és magánszemélyek számára, amelyek bioenergiát termelnek és 
csökkentik a káros gázok kibocsátását. Ugyanakkor a szelektív 
hulladékgazdálkodás előnyeire is fel kell hívnunk a fiatalok figyelmét, hiszen 
bár trendi és sokat beszélünk manapság róla, sajnos azt tapasztaljuk, hogy a 
gyakorlatban kevesen tudják, hogyan kell helyesen szelektíven gyűjteni a 
hulladékot. 

 

A továbbiakban pedig kiemeljük az ifjúsági szervezetek kulcsfontosságú szerepét, 
úgy a közösségek, mint az RMDSZ életében, ezért támogatni fogunk minden 
olyan kezdeményezést, amely a fiataloknak, ifjúsági szervezeteknek szánt 
támogatási rendszereket egyszerűsíti, digitalizálja annak érdekében, hogy 
mindenki számára elérhetőek legyenek. 

 


