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Maďarská konferencia mládeže: jej založenie a princíp fungovania
Združenie

Maďarskej

konferencie

mládeže (MIK) je najvyšší koordinačný
fórum maďarských mladých ľudí žijúcich
v Maďarsku a za jeho hranicami, ktorá
bola vytvorená 27. novembra 1999 na
základe

iniciatívy

vlády

Maďarskej

republiky, so širokou účasťou zo strany maďarských organizácií z územia Maďarska a spoza
jeho hraníc.
Strategickým cieľom MIK je zapojenie maďarskej mládeže do oblasti formovania
celonárodnej mládežníckej politiky. Prostredníctvom toho môže byť dosiahnutá aj morálna,
materiálna, odborne politická a diplomatická podpora maďarských mládežníckych spoločností
žijúcich za hranicami Maďarska zo strany Maďarska. Ďalším cieľom je dialóg medzi
domácimi a zahraničnými mládežníckymi organizáciami a koordinácia odborných
rozvojových stretnutí, pomoc v súvislosti s cezhraničnými programami a podujatiami. Cieľom
spoločnej práce je to, aby pre čo najväčší počet maďarských mladých ľudí existovala
možnosť zúčastniť sa na programoch a podujatiach realizovaných prostredníctvom týchto
organizácií. Povolaním MIK je, popri vzájomnom udržiavaní vzťahov a zachovania nášho
materinského jazyka a našich obyčají, slúžiť aj na to, aby mládež zostala žiť na území jej
rodnej zeme. MIK svoju činnosť začala ako inštitucionalizovaná sieťová spolupráca a 4. mája
2016 sa z nej stal samostatný právny subjekt.

Rámec fungovania
Organizačná štruktúra MIK rozdelená na regióny je zadefinovaná územiami obývanými
Maďarmi v oblasti Karpatskej kotliny a mimo nej. Jej regiónmi sú: Banat a Regat,
Burgenland, Sedmohradsko, Horná zem, Chorvátsko, Podkarpatská Rus, Maďarsko,
Prekmurje, západná diaspóra a Vojvodina. Pri jej fungovaní MIK si váži princíp autonómie
regiónov.
MIK ročne zorganizuje dve riadne konferenčné zasadnutia (valné zhromaždenia) a štyri
zasadnutia Stálej komisie (predsedníctvo). Svoje jesenné konferenčné zasadnutia realizuje
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vždy v Maďarsku, jarné v niektorom inom regióne Karpatskej kotliny. Jej najdôležitejšie
rozhodnutia sú zahrnuté do Záverečných prehlásení prijatých na konferenčných zasadnutiach.
Počas období medzi dvoma konferenčnými zasadnutiami jej najdôležitejším rozhodovacím
orgánom je Stála komisia, ktorá má jedenásť riadnych členov (desať predsedov regiónov a
predseda Združenia MIK).
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