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A KEP 2019. évi szöveges KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 

A Közép-Európai Club Pannónia (KEP) 2019-ben, kerek évfordulóhoz érve ezúttal a pán-
európai piknik óta eltelt három évtizedes időszak fejlődését tekintette át hagyományos, immár 
XII. Fórumán az Akadémián hazai és határon túli civil partnereivel együttműködve, a IX. Magyar 
Világtalálkozó kiemelt közéleti rendezvény keretében.  

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 2019. 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. Folytatódott az új  
lendület, amelynek alapja az Európa Mozgalom Magyar Tanácsával (EMMT) 3 évvel ezelőtt 
aláírt stratégiai együttműködési megállapodás.  

A KEP 2019. évi tevékenységét hazai támogatásból, tagdíjbevételből, 1%-os jövedelemadó 
hozzájárulásból fedezte. Gazdálkodására a szigorú takarékoskodás volt jellemző.  
2019-ben a KEP 1,4 millió Ft-ot kapott pályázatára NEA támogatásból. 

 A 2019. évi KEP rendezvények, témák közül közhasznúsági jelentőségük miatt az alábbiakat 
emeljük ki 

1.) „Közép-Európa és Magyarország helyzete és néhány stratégiai feladata a páneurópai piknik 
után 30 évvel” témában 2019. május 16–án megtartott KEP XII. Társadalmi Párbeszéd 
Fórumról 

 
A Közép-Európai Club Pannónia (KEP) 2019-ben, kerek évfordulóhoz érve ezúttal a pán-európai 
piknik óta eltelt három évtizedes időszak fejlődését tekintette át hagyományos, immár XII. Fórumán az 
Akadémián hazai és határon túli civil partnereivel együttműködve, a IX. Magyar Világtalálkozó kiemelt 
közéleti rendezvény keretében 100 fő részvételével. Az egész napos programot a KEP részéről Dr. 
Czeglédi József elnök, a Fórum Szervező Bizottság elnöke, Prof. Kroó Norbert akadémikus, az EMMT 
elnöke és a Magyar Világtalálkozó elnöke, Dr. Tanka László köszöntötte. Megnyitót tartott a Kormány 
részéről Dr. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára 
elsősorban a jelenlegi helyzet új kihívásairól. A Történeti Szekció levezető elnöke Prof. Marinovich 
Endre a VERITAS h. főigazgatója, c. nagykövet, a KEP társelnöke. A plenáris és szekcióülések előadói 
körében elsőként Dr. Czeglédi József, az MTA Köztestület tagja, 56-os szabadságharcos a Páneurópai 
piknik, az 1989 évi osztrák határnyitás és az új Közép-Európa létrejöttének (1989-2019) rövid 
története tárgyában tartott vitaindítót. Kijelentette, hogy a tárgyalt folyamatok és történések az eltelt 
30 évben sorsdöntően meghatározták Magyarország, illetve Közép-Európa lakosainak életét és 
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perspektíváit. A következő, 2030-ig terjedő időszakra is útravalót és lehetőséget kínált az eddigi 
növekedés alapján belátható jövőkép bemutatására. 

A fórum célja volt bemutatni a Páneurópai Piknik által elindított történelmi folyamat meghatározó 
jelentőségét a magyarországi rendszerváltoztatásra és általa segítve az egész közép-európai térség 
politikai és társadalmi irányváltására. A rendezvény feleleveníti az ezt a gyújtópontot követő 
eseményeket: az 1989. szeptember 10-én megtörtént határnyitást, a németek közötti családegyesítést, 
a Magyar Köztársaság kikiáltását, majd futótűzként a berlini fal ledöntését, a rendszerváltoztatást a 
környező országokban, az NDK megszűnését, Németország békés újraegyesítését, a Szovjetunió, a 
Varsói Szerződés és a KGST felbomlását, 9 új állam létrejöttét a térségben. A Fórum Történeti Szekciója 
feladata volt bemutatni az elmúlt 3 évtizedes folyamatot, benne a magyar vonatkozású történéseket és 
folyamatokat, magyarországi tapasztalatokat. Magyarország 2030-ig biztosan főszereplő marad európai 
viszonylatban. Reálisnak látszik, hogy Magyarország az Európai Unió átlagánál gyorsabban fejlődjön a 
demográfiai helyzet, az oktatás, az egészségügy tekintetében és több más kulcsfontosságú területen. A 
továbbiakban prof. Pók Attila, az MTA – Tört. tud.-i Intézet igazgatóhelyettese, az EMMT alelnöke a 
magyar-német kapcsolatok fordulópontjairól, prof. Kovács Árpád a Költségvetési Tanács elnöke, az 
MKT örökös tiszteletbeli elnöke Magyarország gazdasági fejlődéséről és hosszabb távú kilátásairól 
szólt.  

Prof. Kroó Norbert akadémikus, az EMMT elnöke, az MTA v. alelnöke az európai tudománypolitika 
néhány aktuális feladatát érintette. Felkért hozzászólóként szerepelt még Aba Béla, a Magyar 
Páneurópai Unió elnöke és Osváth Ádám történész, a Soproni Múzeumból. Az aktualitások, 
stratégiai feladatok tárgyú szekcióülés levezető elnöke szerepét Dr. Fazakas Szabolcs az Európai 
Bizottság főtanácsadója, a KEP alelnöke, volt miniszter látta el. Dr. Baráth Etele, az Európai Gazdasági 
és Szoc. Bizottság tagja, volt Európa-ügyi miniszter. Az Európai Unió helyzetével és várható 
fejlődésével foglalkozó előadást tartott, Joó Kinga az EGSZB tagja, Nagycsaládosok Országos 
Szövetségének alelnöke az EU családügyi helyzetről és törekvésekről beszélt. Prof. Báger Gusztáv 
az MNB Monetáris Tanács Tagja, József Attila díjas költő a gazdasági felzárkózás várható útját 
vázolta fel a 2030-ig. Bársony András volt külügyi államtitkár, nagykövet előadásában olyan napi 
aktualitást elemzett, mint Ukrajna az elnökválasztás után. Janik Szabolcs Migrációkutató Intézet 
igazgatóhelyettes migráció az Európai Unióba, aktuális trendek, kihívások tárgyban adott 
értékelést. Az előadásokat hozzászólások követték. A Szekció ülésekről Dr. Fazakas Szabolcs adott 
összefoglalót. Vitazárót prof. Marinovich Endre tartott, egyben ismertette a Fórum záró közleményét. 
 

2.) A Közép-Európai Club Pannónia rendezvénye után kiadott záró közleménye 
a Magyar Tudományos Akadémián tartott Társadalmi Párbeszéd Fórumról 
(Közép-Európa és Magyarország helyzete és néhány stratégiai feladata a páneurópai piknik 

után 30 évvel) 

A Közép-Európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület a páneurópai piknik óta eltelt három évtizedes 
időszak fejlődését tekintette át hagyományos Társadalmi Párbeszéd Fórumán partnereivel és a 
meghívottakkal közösen az Akadémián, a IX. Magyar Világtalálkozó kiemelt közéleti rendezvénye 
keretében, 100 fővel. 

A Fórum által felölelni kívánt folyamatok és történések az eltelt harminc évben sorsdöntően 
meghatározták Magyarország, illetve Közép-Európa lakosainak életét és perspektíváit. A 2030-ig terjedő 
időszakra is útravalóul szolgál. A fórum segített bemutatni a páneurópai piknik által elindított 
történelmi folyamat meghatározó jelentőségét a magyarországi rendszerváltoztatásra és vele 
párhuzamosan az egész közép-európai térség politikai és társadalmi irányváltására nézve. Ez volt az a 
gyújtópont, amelyet a magyar kormány által megvalósított határnyitás követett, lehetővé téve a német 
családegyesítést, majd a Magyar Köztársaság kikiáltása, és utat nyitott olyan fejleményekhez, mint a 
berlini fal ledöntése, a környező országok rendszerváltoztatása, az NDK megszűnése, a német 
újraegyesítés, a Szovjetunió, a Varsói Szerződés és a KGST felbomlása, 9 új állam létrejötte a térségben. 
A Társadalmi Párbeszéd Fórum Történeti Szekciója értékelte a 2019-ig tartó elmúlt 3 évtizedes 
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folyamatot, benne kiemelten a magyar vonatkozású történéseket, folyamatokat, tapasztalatokat, mint 
számunkra a legfontosabbat.  

Az eltelt 30 év fordulatos eseménysorozata és átalakulása minden tekintetben Magyarországot is 
érintette, és ez kivetíthető a 2030-ig terjedő jövőre, melynek főszereplőjeként Magyarország célja, hogy 
az Európai Unió legjobban élhető országai közé tartozzon, és az európai átlagnál gyorsabban fejlődjön a 
demográfiai helyzet, az oktatás, az egészségügy tekintetében és több más kulcsfontosságú területen.  

A KEP stratégiai céljai és feladatai közé tartozik, hogy a párbeszéd által széles társadalmi szükségletet és 
információs igényt tud kielégíteni, a kommunikáció útján remélhetően kellő társadalmi hatást elérve a 
magyarországi és a közép-európai lakosság, valamint a világszerte élő magyar diaszpóra körében. Ezen 
elvekkel azonosulva a KEP ma és a közeli években az alábbiakat szorgalmazza: 

- a hazai szakképzett munkaerő utánpótlás, valamint a népességmegtartás megoldása, 

- a térség fejlődése, a megcélzott gazdasági és társadalmi célok eléréséhez való közelítés érdekében 
közös gondolkodás ösztönzése az érintett EU tagországok teljes körével, segítve a nagy térség 
államainak felzárkózását, különös tekintettel a Duna-menti országok térségére, melyben központi 
szerepe van Magyarországnak,  

- hazai és határainkon túli partnereink közreműködésével közös programok szervezésével, 
kapcsolatfejlesztéssel, műhelymunkával, a folyamatban lévő hálózatszervezéssel tevékenyen és 
folyamatosan hozzájárulhatunk ezekhez a célokhoz,  

- hangsúlyos a Kárpát-medencén belüli magyar-magyar kapcsolatok szerepe a jövő Európájának 
perspektíváira nézve, a Közép-európai országok összefogása közös érdekek és célok mentén. 

 
3.)  2019. február 21-én: 2019-évi DUNA GÁLA Bécsben, a bécsi Club Pannonia 

szervezésében, a Magyar Nagykövetséggel együttműködve. A Visegrádi Országok 
(Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) zenés – irodalmi Gála Estje.  
 

4.)  2019. március 13-án szerdán: KEP Törzsasztal Fórumot tartottunk, amelynek témái: 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSzB) és A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi 
Tanács (NGTT) tevékenysége voltak. Felkért előadóink: Dr.Baráth Etele az EGSzB tagja, 
v.Európa-ügyi miniszter és Prof.Dr.Báger Gusztáv az MNB Monetáris Tanács tagja és az 
NGTT tudomány oldalának elnöke, a KEP szenátora voltak.   
A rendezvény moderátora Dr.Czeglédi József a KEP elnöke, az MTA Köztestület tagja volt. 
A helyszín ismét az MTA Könyvtár tanácsterme volt. 
 

5.)  2019. április 16-án két fontos témában üléseztünk. Az első a KEP éves Közgyűlése 
volt, míg a  második napirend a KEP Európai Parlamenti Választási Fóruma volta, ahol 
előadónak Dr.Varga Juditot, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős 
államtitkárát kértük fel. 
A rendezvény moderátora Dr.Czeglédi József a KEP elnöke, az MTA Köztestület tagja volt. 
A helyszín az MTA Könyvtár konferenciaterme volt. A magas színvonalú rendezvényen 
élénk vitát folytatott a közel 100 résztvevő. 
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6.)  2019. április 18-án a KEP Ifjúsági Tagozata rendezvénye a BGE Turizmus és 
Vendéglátás Intézet és a Gundel Károly Szakkollégiummal közösen került megrendezésre, 
nagyon sok hallgató részvételével. Ismét két témát került megvitatásra a résztvevők aktív 
bevonásával.  
Az első téma Az „Ország márka” koncepció bemutatása volt esettanulmányszerűen, ahol 
felkért előadóink: Drozsnyik Dávid art dircetor / Graphasel Design Stúdió és Ördögh László 
art director / Graphasel Design Stúdió voltak, míg a moderátori feladatokat Bártfai Endre 
mesteroktató, BGE KVIK, KEP Ifjúsági Tagozata koordinátora látta el. 
A második téma során tájékoztatást adtunk a KEP Ifjúsági tagozat működési lehetőségeiről, 
ahol felkért előadóink: Vasvári József a KEP klubigazgatója és Bártfai Endre mesteroktató, 
BGE KVIK, KEP Ifjúsági Tagozata koordinátora voltak. Ebben a blokkban  a moderátor 
Dr.Czeglédi József a KEP elnöke, az MTA Köztestület tagja volt. A helyszín: BGE KVIK  
Budapest V. kerület Alkotmány utca 9-11. II. emelet IV. Ketter előadó. 
 

7.)  A májusi sikeres IX. Magyar Világtalálkozó több rendezvényén előadóként, 
szervezőként is aktívan részt vettek a KEP tagjai, vezetői. A Világtalálkozó kiemelt közéleti 
rendezvénye a  2019. május 16-i KEP XII. Társadalmi Párbeszéd Fórum volt. 
 

8.)  2019. szeptember 2-6. között (hétfő-péntek,5 nap, 4 éjszaka) WASS ALBERT 
EMLÉKÚT ERDÉLYBE programot ajánlottunk tagjainknak (Erdélyi magyar írók és költők 
nyomában) a Kárpáteurópa Utazási Iroda szervezésében és a KEP kiemelt partnere a 
Panoráma Világklub valamint különböző erdélyi magyar közösségek közreműködésével. 
 

9.)  Szeptember 6-án a KEP részéről többen aktívan részt vettek az 57. Közgazdász 
vándorgyűlés Európai Uniós Szekciója munkájában Nyíregyházán, ahol Az Európai Unió 
szekció első blokkjának vezetője Fazakas Szabolcs volt európai parlamenti képviselő, az 
Európai Számvevőszék korábbi tagja, az MKT Európai Uniós Szakosztályának elnöke a KEP 
alelnöke volt, míg az Európai Unió szekció második blokkjának vezetője Baráth Etele az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja, volt Európa-ügyi miniszter, az MKT 
Fejlesztéspolitikai Szakosztályának elnöke volt. 
 

10.) 2019. október 5-én résztvettünk a hagyományosan megrendezésre kerülő 6. Bécsi 
Magyarbálon az ausztriai CLUB PANNONIA szervezésében, ARCOTEL WIMBERGER-ben.  
 
 
 

11.) 2019. október 17-én ismét két téma érintésével szerveztünk Törzsasztal Fórumot az 
Akadémián. Első ízben a KEP ünnepi megemlékezést tartottunk  az 1956-os forradalomról 
és a köztársaság kikiáltásának 30. évfordulójáról, Hg. Esterházy Antal a KEP tiszteletbeli 
elnöke védnökségével, amelynek során köszöntőt mondott Dr.Czeglédi József  a KEP 
elnöke, a köztársasági elnöki 56-os Emlékérem tulajdonosa, a közgazdaságtudományok 
kandidátusa, Prof.Kroó Norbert akadémikus az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa elnöke, 
az MTA v.alelnöke, a KEP alelnöke és Prof.Marinovich Endre a VERITAS Tört.Kut Intézet 
főigazgató helyettese, c.nagykövet, a BGE tanára, a KEP társelnöke. 
Ezt követően tartotta érdeklődéssel kísért előadását dr.Szűrös Mátyás, aki 1989/90-ben a 
Magyar Köztársaság ideiglenes köztársasági elnöke, az Országgyűlés korábbi elnöke, 
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politikus, diplomata volt, amelynek témája a Magyar Köztársaság 1989. október 23-i 
kikiáltása körülményei, főbb tapasztalatai voltak. A rendezvény levezető elnöke  dr.Czeglédi 
József a KEP és 56-os Dialógus Bizottsága elnöke koordinálásával a témát színvonalas vita 
zárta. 
 
A rendezvény második részében a rendszerváltoztatás 30-ik évfordulója alkalmából 
KEP jubileumi emléklapok átadására került sor tagjainknak, partnereinknek és egyesületünk 
támogatóinak.  
 
 

12.) 2019. november 11-én a a KEP ’56-os Dialógus Bizottsága alelnökének "Pércsi Lajos 
őrnagy és társai hadbírósági pere 1958” Schmidt-kastély, Óbuda, 1956 c. könyvbemutatója 
került megrendezésre. Itt Köszöntőt mondott Prof. dr. Jánosi Zoltán a Magyar Napló 
irodalmi vezetője és a katonahősökről és áldozatokról beszélt az író: 
dr. Marossy Endre hadtörténész, a KEP ’56-os Dialógus Bizottságának alelnöke, majd a 
könyvet bemutatta dr. Rácz János a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 
tudományos munkatársa, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos kutatója  
A rendezvény moderátori tisztségét Marossy Ilona látta el, a Magyar Napló 
könyvesboltjának Józsefvárosi Galéria részében. 

Fentieken kívül a KEP vezetői és tagjai részt vettek a VERITAS Történetkutató Intézet havi 
rendszerességgel megrendezésre kerülő „VERITAS est”-jein, többek között a Monarchia 
felbomlásának következményei Magyarországon, Az 1945-ös választások és választási 
visszaélések, József Ágost királyi herceg a ’hosszú’ első világháborúban (1914-1920),  Jogász, 
tudós, diplomata, sajtófőnök: Ullein-Reviczky Antal és kora, Gazdaságpolitika és 
rendszerváltoztatás témák megvitatása. A KEP képviselői az év során résztvettek továbbátöbb 
más Közép-európai együttműködést érintő egyeztetésen, Kárpát-medencével, V-4- ekkel és 
Duna – régió fejlesztéssel foglalkozó programokon, a KEP 7 külföldi képviseletét érintő 
tárgyaláson. Többen aktívan részt vettek különböző történelmi, kulturális, hagyományápolási 
feladatokban és egyéb témák egyeztetésében is. 

 

Budapest, 2020. április    Látta: Dr. Czeglédi József 
                                                                  elnök 

 


