
 

 

Záróközlemény a Közép-Európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület XIV. 

Társadalmi Párbeszéd Fórumáról. 

 

2021. október 6-án rendezte meg a Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú 

Egyesület (KEP) évi nagyrendezvényét a Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvtárának konferencia termében. A tizennegyedik Társadalmi Párbeszéd 

Fórum résztvevői  két szekcióban két témát tárgyaltak meg, egyfelől az európai 

nemzeti kisebbségek helyzetének alakulását. másfelől a turizmus, mint a 

koronavírus járvány által legsúlyosabban érintett gazdasági ágazat helyzetét és 

perspektíváit. 

Megnyitó beszédében Prof. Dr. Kovács Árpád, a KEP elnöke arra utalt, hogy 

ezeknek az évente megrendezett találkozóknak egyik legfontosabb 

tulajdonsága, hogy a gondolkodó értelmiségiek fóruma lehet.  

„Az európai nemzeti kisebbségek sorsának alakulása, helyzetének értékelése” 

címet viselő szekción belül Dr. Kisida Tamás a Miniszterelnökség részéről 

köszöntötte a konferenciát, majd a saját családjához kapcsolódó, kisebbségi 

sorban eltöltött életpálya alakulását mutatta be. Potápi Árpád 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár saját szakterületéről vett adatokkal, 

tényekkel mutatta be a működő nemzetpolitikát, majd hangsúlyozta a nemzeti 

újrakezdés jelentőségét. Brenzovics László, a  Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség elnöke történelmi összefüggésekbe helyezte az Ukrajnában élő 

nemzeti kisebbségek helyzetét. 

A második szekció „A turizmus, mint a koronavírus járvány által legsúlyosabban 

érintett gazdasági ágazat helyzete és perspektívái a kilábalás után (az Új 

Turizmus Fejlesztési Stratégia 2.0 tükrében) címet viselte. A konferencia 

résztvevői alapos és részletes tájékoztatást kaphattak mind a négy 

szakterületről:  a szállodaiparról (Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és 

Éttermek Szövetségének elnöke), az utazásszervezésről (Molnár Judit, a Magyar 

Utazási Irodák Szövetségének elnöke), a vendéglátásról (Kovács László, a  

 



 

 

Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke), valamint a 

rendezvényszervezésről (Ganczer Gábor, a Magyarországi 

Rendezvényszervezők- és Szolgáltatók Szövetségének elnöke) tolmácsolásában. 

Az előadók feltárták működési területük gondjait, különös tekintettel a 

munkaerő hiányára. Részletezték a járvány következtében jelentkező 

problémákat, az egymást követő bezárásokból és az újrakezdésekből adódó 

nehézségeket. Hangsúlyozták, hogy a kormányzat intézkedései segítséget 

nyújtottak ahhoz, hogy az ágazat életben maradjon. 

Az előadásokat élénk vita követte, ami hozzájárult ahhoz, hogy a konferencia 

résztvevői számos információval gazdagabban térjenek haza.     

    

 

  

 


