
 

A IV. Magyar Világtalálkozó keretében a KEP és az NSKI sikeres, közös 

Társadalmi Párbeszéd Fórumot és szakmai tanácskozást szervezett Közép-

Európáról és a Kárpát-medencéről 

 

A korábbi évek sikeres gyakorlatát követve ismételten szervezett Társadalmi 

Párbeszéd Fórumot a Közép-Európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület 

(KEP) Budapesten, a Világtalálkozó keretében. Ezúttal a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézettel (NSKI) közösen Közép-Európa helyzetét, benne a Kárpát-

medencét választottuk rendezvényünk témájául, tekintettel az I. világháború 

centenáriumára is. A Fórum természetesen nem csak aktuális, mai kérdésekkel 

foglalkozott, hanem felvetette a múlt, valamint a jövő problematikáját is. A 

felkért előadók elismert szakemberek voltak. Az értékes bevezető előadást a 

KEP társelnöke, Dr. Marinovich Endre professor emeritus, a Veritas h. 

főigazgatója tartotta. Az első előadást Prof. Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési 

Tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke vállalta „Közép-Európa 

gazdasági versenyképessége” címmel. Alapos elemzésében óvatos 

optimizmussal jelölte meg a jövő kilátásait. A rendezvény keretében a Kárpát-

medencei együttműködésről fontos előadást tartottak többek között Fráter Olivér 

az NSKI elnökhelyettese, Molnár György az NSKI igazgatója és Radetzky Jenő, 

az MKIK alelnöke. 

 

Az I. világháború sokrétű hatásáról Prof. Dr. Szakály Sándor történész, a Veritas 

főigazgatója számolt be, az ukrajnai válság aktualitásairól pedig Bársony András 

volt kievi nagykövet. Ezeket az előadásokat, több más fontos, rövid hazai és 

határon túli előadás követte többek között Romániából, Szlovákiából, 

Ausztriából és Szerbiából. Köszöntötte a Fórumot Dr. Tanka László a 

Világtalálkozó elnöke és Duray Miklós tekintélyes felvidéki közéleti 

személyiség is. A Társadalmi Párbeszéd Fórumot hg. Esterházy Antal KEP 

elnök nyitotta meg, aki ünnepélyes keretek között átvette Dr. Tanka Lászlótól a 

Világ Magyarságáért közéleti kitüntetést. Zárszavában Marinovich Endre 

megköszönte a színvonalas előadásokat, a szervezők jó munkáját és kifejezetten 

sikeresnek minősítette az NSKI – KEP együttműködését. Ez valóban kifejezésre 

jutott a IV. Magyar Világtalálkozó munkájában több területen, így elsősorban a 

Világtalálkozó kiemelt közéleti programjának a Társadalmi Párbeszéd 

Fórumnak a megszervezésében, 2 rendezvény keretében, 15 ország közel 200 

képviselőjének jelenlétében, a Fórum folyamatos internetes közvetítés mellett 5 

világrész felé. 



 

A KEP és az NSKI eredményes együttműködése a Magyar Világtalálkozó 

keretében kiterjedt a Világtalálkozó több programjának meglátogatására és 

köszöntésére – elsősorban a 3 napos Világfalú fesztiválhangulatú rendezvényén–

amelyet 5 földrész közel 70 országából mintegy 30 ezren látogattak meg. A 

Társadalmi Párbeszéd Fórum rendezvényeiről több film is készül tekintettel arra, 

hogy lényegében az összes előadás felvételre került. A IV. Magyar 

Világtalálkozóhoz júniustól kapcsolódó 3 centenáriumi I. világháborús közép-

európai emléktúrán a KEP és az NSKI képviseletében –együtt hagyományőrző 

honvéd civil szervezetekkel- 9 helyen megemlékezünk a magyar hősökről. 

 

A Fórum fővédnökei: Hg. Esterházy Antal, a KEP elnöke és Prof. Dr. Kovács 

Árpád a Költségvetési Tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke 

voltak. Konferenciaigazgató és a Szervező Bizottság elnöke: Dr. Czeglédi 

József, a KEP ügyvezető elnök, a Szervező Bizottság titkára: Vasvári József, a 

KEP klubigazgatója voltak. 

 

A Fórum keretében sor került május 22-én A nemzeti integráció fejlesztési 

rendszere a Kárpát-medencében című magas színvonalú szakmai tanácskozásra 

is. E rendezvény fővédnöke Szász Jenő, az NSKI elnöke képviseletében az 

intézet elnökhelyettese Fráter Olivér köszöntötte a hallgatóságot. Ezt rövid 

előadások követték a nemzeti integráció időszerű politikai, stratégiai kérdéseiről 

Duray Miklós, az NSKI elnökének tanácsadója, Dr. habil. Garaczi Imre 

egyetemi docens és Horkay Nándor NSKI kutatási igazgatója részéről. Molnár 

György, az NSKI Kárpát-medencei hálózatfejlesztési igazgatója bemutatta az 

NSKI kezdeményezését a nemzeti integráció fejlesztési rendszerének 

létrehozásáról és az ennek érdekében a 2014-2020 között felhasználható európai 

uniós fejlesztési forrásokról. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás, az EMMI helyettes 

államtitkára ismertette a Kárpát-medencei szintű fejlesztési programok 

megvalósításának lehetőségeit 2014-2020 között az Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Operatív Programban, melyekre az EMMI nemzetstratégiai nyitottságának 

eredményeként várhatóan ebben az ágazati programban kerülhet sor elsőként. 

Végül mintaként három konkrét példa került bemutatásra a határokon átívelő 

fejlesztési kezdeményezések lehetőségeiből Komáromi Róbert, a Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal főigazgatója, Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség 

elnöke, valamint Bacsárszki Pál, a FEOP Zrt elnök-vezérigazgatója előadásában.  

 

E tanácskozás összefoglalásaként megállapítható, hogy a Kárpát-

medencében napjainkra létrejöttek a feltételei a nemzetegyesítést szolgáló 

fejlesztési rendszer létrehozásának. 
 

(További inf. www.karpathaza.eu ,www.kepcp.hu , www.vilagtalalkozo.hu ). 
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