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A KEP 2018. évi szöveges KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 

2018-ban volt 100 éve, hogy egész Közép-Európa történetét meghatározó Osztrák-Magyar 
Monarchia szétesett. Ezért ennek a történelmi időszaknak a kiemelt vizsgálata volt a témája a 
KEP hagyományos éves nagyrendezvényének a XI. Társadalmi Párbeszéd Fórumnak. Ez a KEP 
Párbeszéd Fórum hagyományosan a Magyar Világtalálkozó kiemelt közéleti rendezvénye, 
amely 2018-ban is nagyon jól sikerült. Az elkészített KEP beszámolók, közlemények –beleértve 
a Záróközleményt is- a Világtalálkozó hírlevelén, honlapján, más kiadványain keresztül 
eljutottak mintegy 80 országba és természetesen megjelent MTI – OS közleményként is. 

Összességében a KEP 2018. évi többi programjáról is megállapítható, hogy a KEP 
Alapszabályának megfelelően elősegítette a közép-európai kapcsolatok ápolását elsősorban a 
gazdaság, közbiztonság, kultúra, turizmus és hagyományápolás területén. Új lendületet adott a 
KEP munkájához az Európa Mozgalom Magyar Tanácsával (EMMT) 2 évvel ezelőtt aláírt 
stratégiai együttműködési megállapodás. Az EMMT elnöke, Kroó Norbert akadémikus 2018-
ban alelnöke lett a KEP-nek és így nagy tapasztalatait rendezvényeinken még jobban tudjuk 
hasznosítani a köz érdekében. 
A KEP 2018. évi tevékenységét hazai támogatásból, tagdíjbevételből, 1%-os jövedelemadó 
hozzájárulásból fedezte. Gazdálkodására a szigorú takarékoskodás volt jellemző.  
2018-ban a KEP 2,2 millió Ft-ot kapott pályázatára NEA támogatásból, ebből 1,5 milliót 
működési célra; 0,7 millió Ft-ot pedig szakmai programokra. 

A 2018. évi KEP rendezvények, témák közül közhasznúsági jelentőségük miatt az alábbiakat 
emeljük ki 

1.) A XI. KEP Társadalmi Párbeszéd Fórum az 1918-2018 közötti elmúlt 100 évet vizsgálta 2018-
ban  
 
A Közép-Európai Club Pannonia (KEP) az MTA Könyvtárának Konferenciatermében tartott 
Társadalmi Párbeszéd Fórumot, „Közép-Európa a Monarchia szétesésétől az Európai Unió 
keleti kibővítéséig és az új kihívásokig” címmel május 17-én a Magyar Világtalálkozó 
kiemelt közéleti eseményeként. A köszöntések és az ünnepélyes megnyitó 
vezérgondolataiként elhangzott, hogy napjainkban fontos, hogy kreatív párbeszédet 
folytassunk olyan témákról, mint a címben foglalt időszak tanulságai. Európai Unióra, 
együttműködésre mindenképpen szükség van. A történelmi időszak átfogó értékelése a 
közép-európai együttműködés tükrében – ezt mutatta be a kitűnő bevezető előadás, 
melyet Prof. Marinovich Endre, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgató-helyettese, c. 
nagykövet tárt a mintegy 100 fős hallgatóság elé „Integráció és dezintegráció 1918-2018” 
címmel. Kiemelte a legújabb kor, a rendszerváltások időszaka dezintegrációs és integrációs 
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mozgásait, a nagy tömbök felbomlását és az európai integráció szakaszait. Magyarország és 
Ausztria ipari fejlődése a két világháború közötti időszakban – ezt a témakört bontotta ki 
nagy figyelemmel kísért előadásában Dr. Domonkos Endre, a BGE tanszékvezetője. Kitért a 
megváltozott világgazdasági körülményekhez való igazodás nehézségeire és a megkésett 
iparosodásra Közép- és Kelet-Európa térségében. 
A BREXIT  kihatásáról, elsősorban Ausztria viszonylatában Radda István, az Ausztriai Magyar 
Szervezetek Kerekasztala elnöke  úgy vélekedett, hogy ez óriási probléma a britek és a 
maradék EU számára is. Az EU keleti bővítése tárgyában Dr. Fazakas Szabolcs az EU-i 
Bizottság tanácsnoka, volt miniszter, c. egyetemi tanár kiemelte: Európa egy világ-
sikertörténet, egy békeprojekt. Magyarország békében nőhetett majdnem 70 éve, amióta 
az összefogás Schumann-i gondolata megszületett. Téveszme a bővítés leállítása. Helyes, 
ha a nyugat – balkáni önállósult országok is taggá válnak. A megújuló monetáris politikáról, 
az új szemléletről a globális világban Magyarországról címmel Prof.  Báger Gusztáv, az MNB 
Monetáris Tanácsának tagja stabil nemzeti valutánkról, a megfelelő pénzügyi helyzetről, a 
kihívások jó kezeléséről beszélt.  A tudománypolitika néhány aktuális kérdéséről tartott 
nagyon érdekes előadást Prof. Kroó Norbert akadémikus, az EMMT elnöke. A 
tudománypolitika és Európa jövője, kooperáció és innováció, a tudomány növekvő szerepe, 
a gazdasággal egyre szorosabb kapcsolata, a kreativitás - ezek a 21. század gyorsan változó 
világának jellemzői. A vállalkozások fő hajtóerői: globális verseny, kooperáció és 
hálózatosodás, a kiválóság támogatása. Európa legnagyobb kincse az együttműködés. 
A migráció aktuális problémái témájában Dr. Gallai Sándor, a Migrációkutató Intézet 
tudományos igazgatója, a Corvinus Egyetem docense kifejtette, hogy Európában kritizálják 
azokat, akik szembehelyezkednek az EU politikájával. A V4 ezt sikerrel megtöri: az emberi-
jogi vonulat mellett érvényesül a biztonságpolitika szempontja. Az európai integráció 
néhány új kihívását elemezte Prof. Schöpflin György az Európai Parlament tekintélyes 
magyar képviselője. Alapkérdés a demokrácia. Az integrálás, mint folyamat, eleve jó, de a 
közép-európai tapasztalatokat jobban kell hasznosítani. Az előadásokat követően 
kérdéseket tett fel a hallgatóság. A jelenlévő előadók a lehetőség szerint minden kérdésre 
választ adtak a jó légkörű tanácskozáson. Erre utal, hogy ellenvetés nélkül került 
elfogadásra és már május 18-án kiadásra a rendezvényről a KEP Záró Közleménye, amelyet 
a Fórum Szervező Bizottsága készített Dr. Czeglédi József KEP elnök vezetésével. 
 

2.) A Közép-Európai Club Pannónia záró közleménye / MTI – OS, 2018.május 18. 
a Magyar Tudományos Akadémián tartott Társadalmi Párbeszéd Fórumról 
(Főbb tanulságok az Európai Unió továbbfejlesztéséhez) 
 
A Közép-Európai Club Pannonia Egyesület idén tizenegyedik alkalommal volt szervezője a 
Társadalmi Párbeszéd Fórumnak, melyet 2008 óta évente rendez meg. Meggyőződésünk, 
hogy ez a fajta dialógus alkalmas módszerként szolgálja a békés társadalmi 
együttműködést, a baráti kapcsolatok létrejöttét. A KEP TPF hagyományosan a Magyar 
Világtalálkozó hivatalosan is kiemelt eseménye, amelyet neves közéleti személyiségek, 
saját szakmai területükön  elismert vezetők részvételével és vitaindító előadásait 
meghallgatva, idén ismét a Magyar Tudományos Akadémián szerveztünk meg stratégiai 
partnerünkkel, az Európa Mozgalom Magyar Tanácsával együttműködve. Ezúttal az elmúlt 
100 évet vizsgáltuk a „Közép-Európa a Monarchia szétesésétől az Európai Unió keleti 
kibővítéséig és az új kihívásokig” címet viselő konferenciánkon. Az elhangzott 
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megállapításokból nyilvánvalóvá vált, hogy ebben az időszakban a térség országaiban 
váltakoztak a dezintegrációs és integrációs folyamatok. 
A plenáris és szekció üléseken a történelmi témákkal és az aktualitásokkal, a közép-európai 
társadalmi-gazdasági együttműködés fő szakaszaival, fontos momentumaival foglalkozó 
előadások regionális szempontból világították meg az Európai Unió létrejöttéhez vezető 
hosszú folyamat tanulságait, hatásait. A vitában részvevők egyetértettek a vizsgált 100 év 
történelmi tapasztalatai hasznosításának szükségességével.  Ez azért is fontos, mert az 
Osztrák-Magyar Monarchia Európa második legnagyobb országa volt Oroszország után, 
mintegy 670 000 km2 területével, és több, mint 50 milliós lakossága is a harmadik  
legnagyobb volt Európában a németországi után. A tizenhárom nyelvi – etnikai csoportban 
egymás mellett élő Monarchia lakossága 7 országhoz került, ugyanezen a területen ma már 
11 ország osztozik.  Ezen országok területének földrajzi integrálódása a jövőben 
elképzelhetetlen, ezért rendszeres fórumainkon és elemző igényű munkánk keretében a 
továbbiakban is képviseljük azon szándékunkat, amely a békés és tartalmas együttműködés 
és összefogás további erősítésére irányul. 
 

3.) Február 20-án szervezte a bécsi Club Pannonia az 5. DUNA GÁLÁT Bécsben a Visegrádi 
Országok zenés – irodalmi programjával. A színvonalas kulturális rendezvényen kedvező 
részvételi lehetőséget biztosítottak egyesületünk tagjai számára. 
 

4.) Március 6-án a KEP Választási Fórumán magas színvonalú bevezető előadást tartott Dr. 
Gulyás Gergely a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. A jó légkörű vita moderátora Dr. 
Czeglédi József KEP elnök volt. 
 

5.) Április 20-22 között kárpátaljai kiránduláson a KEP képviselői is részt vettek a Panoráma 
Világklubbal együtt a Kárpáteurópai Utazási Iroda szervezésében. 
 

6.) A májusi sikeres VIII. Magyar Világtalálkozó több rendezvényén előadóként, szervezőként is 
aktívan részt vettek a KEP tagjai, vezetői. A Magyar Világtalálkozó 2018. évi közéleti 
nagydíját, ”a Világ Magyarságáért „ közéleti elismerést Professzor Kovács Árpád a KEP 
védnöke és szenátora, rendszeres előadója, a Költségvetési Tanács elnöke és a MKT örökös 
tiszteletbeli elnöke vette át a Stefánia Palota Színháztermében. 
  

7.) Szeptember 7-én a KEP részéről többen aktívan részt vettek az 56. Közgazdász 
vándorgyűlés Európai Uniós Szekciója munkájában Debrecenben. A Szekció levezető elnöke 
Dr. Fazakas Szabolcs az Európai Bizottság főtanácsadója, az MKT –EU Szakosztály elnöke, a 
KEP alelnöke volt. 
 

8.) Szeptember 25-én volt a KEP Ifjúsági Tagozat hagyományos éves nagyrendezvénye több 
mint 100 fő részvételével a Budapesti Gazdasági Egyetemen. Bevezető előadást tartott 
Révész Máriusz az aktív Magyarországért –felelős kormánybiztos, a Fidesz országgyűlési 
képviselője a turizmus fejlesztés néhány időszerű kérdéséről. 
Moderátor volt az I. résznél Dr. Szalók Csilla a BGE – KVIK Turizmus és Vendéglátás Intézet 
vezetője, a KEP alelnöke; a II. résznél moderátor volt Dr. Czeglédi József KEP elnök, az 
Országos Idegenforgalmi Hivatal v. elnöke. 
Felkért előadók voltak: 
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  Vasvári József KEP klubigazgató 
   Dr. Bártfai Endre BGE mesteroktató, a KEP Ifjúsági Tagozat koordinátora 
 Dr. Antalóczy Györgyné BGE oktatója, a KEP Elnökség tagja 
 

9.) Október 16-án, az 56-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából az MTA 
Könyvtár tanácstermében fontos 56-os új könyv bemutatójára került sor. 
Téma:   „Mecséri János és 51 katonájának hadbírósági pere 1958” c. könyv ismertetése 
Előadó, a szerző:        Dr. Marossy Endre  
                                      hadtörténész, a KEP 56-os Dialógus Bizottság tagja 
Moderátor:                 Dr. Czeglédi József a KEP elnöke és az 56-os Dialógus Bizottság elnöke 
Köszöntő:                    Prof. Dr. Jánosi Zoltán 
                                      a Magyar Napló főszerkesztője 
Felkért előadó:           Dr. Kahler Frigyes jogtörténész, a KEP Szenátora 
az 56-os perek  
koncepciós jellegéről 
A sikeres KEP könyvbemutatóról egy közel 50 perces színvonalas film is készült, amely a 
KEP honlapján is megtekinthető.  
 

10.) November 22-én KEP rendezvény az MTA könyvtár tanácstermében. 
Téma:   Monetáris politikai kilátások Magyarországon és a Visegrádi régióban 
Előadó:  Prof. Dr. Báger Gusztáv az MNB Monetáris Tanács tagja, József Attila díjas költő 
Moderátor: Dr. Czeglédi József KEP elnök, az MTA Köztestület tagja 
Báger professzor színvonalas előadása –több más fontos előadáshoz hasonlóan- letölthető 
a KEP honlapról Vasvári József KEP klubigazgató figyelmes munkájának és az előadóknak 
köszönhetően. Ezek nagyon értékes köszhasznú termékek. 

  

Fentieken kívül a KEP vezetői és tagjai részt vettek Közép-európai együttműködést érintő 
egyeztetéseken, több Kárpát-medencével, V-4- ekkel és Duna – régió fejlesztéssel foglalkozó 
programokon, a KEP 7 külföldi képviseletét érintő tárgyalásokon. 
Aktívan részt vettek különböző történelmi és kulturális hagyományápolási feladatokban is. 

 

Budapest, 2019. április    Látta: Dr. Czeglédi József 
                                                                  elnök 

 


