CONFERINŢA MAGHIARĂ DE TINERET
Conferinţa maghiară de tineret: înfiinţare şi principii de funcţionare
Asociaţia Conferinţa Maghiară de Tineret (MIK) este
forul de cel mai înalt nivel al tinerilor maghiari din
Ungaria şi de peste hotare, care a fost înfiinţată la
inițiativa Guvernului Maghiar, la Budapesta, pe data
de 27 noiembrie 1999, cu participarea amplă a
organizaţiilor maghiare din Ungaria şi din afara ei.
Scopul strategic al asociației este includerea tineretului maghiar în formarea politicii de tineret la
nivel naţional. În acest fel poate fi susţinută în Ungaria sprijinirea morală, financiară, profesionalpolitică şi diplomatică a comunităţilor maghiare de tineret care trăiesc în afara granițelor Ungariei.
Un alt scop este coordinarea dialogurilor dintre organizaţiile de tineret din ţară şi din afara ţării,
precum şi coordinarea întâlnirilor profesionale de dezvoltare, facilitarea programelor şi
evenimentelor transfrontaliere. Scopul muncii comune este: cât mai mulţi tineri maghiari să aibă
posibilitatea de a participa la programele şi evenimentele organizate de organizaţiile competente.
Asociața, pe lângă păstrarea tradiţiilor şi a limbii materne, având în vedere şi îngrijirea reciprocă a
relaţiilor, are ca scop și reducerea emigrației în rândul tinerilor. MIK s-a pornit ca şi o colaborare
instituționalizată tip reţea,iar pe data de 4 mai 2016 s-a transformat în persoană juridică independentă.

Cadre de funcţionare
Structura organizatorică pe regiuni a asociației este determinată de regiunile Bazinului Carpatic şi de
regiunile din afara Bazinului Carpatic, locuite de maghiari. Aceste regiuni sunt: Banat şi Regat,
Burgenland, Transilvania, Felvidek (Ținutul de Sus), Croaţia, Transcarpatia, Ungaria, Prekmurje,
diaspora din Vest şi Voivodina. În timpul funcţionării MIK respectă principiul autonomiei regiunilor.
Anual, MIK organizează 2 conferinţe ordinale (adunare generală) şi 4 întruniri a Comitetului
Permanent (preşedinţie). Conferinţele ordinale din toamnă sunt organizate întotdeauna în Ungaria,
iar conferinţele ordinale din primăvară într-o regiune a Bazinului Carpatic. Cele mai importante
decizii sunt incluse în Comunicatul final, adoptat la conferinţele ordinale. În perioada dintre două
conferinţe ordinale organul suprem deliberativ este Comitetul Permanent, care are 11 membri
titulari (10 preşedinţi ai regiunilor şi preşedintele MIK).

