
Rövid beszámoló az I. EMIT (Európai Magyar Ifjúsági Tanács) 

konferenciáról, szervezetünk megalakulásáról és főbb céljainkról 

 

Ismeretes ténynek, sőt már szinte közhelynek számít az a mondás, miszerint „magyarok 

mindenhol vannak szerte a világon“.  

Ebből kiindulva nem meglepő, hogy magyar szervezetek is fellelhetőek mindenütt, ahol kisebb-

nagyobb létszámban élnek honfitársaink – így van ez (Nyugat)Európa különböző országaiban is.  

Az viszont már kevésbe természetes, hogy külön a magyar ifjúságnak is lennének helyenként 

szervezetei, összejöveteli lehetősége vagy még ennél is több – egy Európát átfogó, összehangolt, 

közös platformja.  

Ezt a régóta esedékes hiányt pótolva jött létre 2022. május 27.-én egy a NYEOMSZSZ-al közösen 

megrendezésre került konferencián, az Európai Magyar Ifjúsági Tanács, rövidítve az „EMIT“.  

Célunk a magyar identitás, nyelv és kultúra ápolása és egyben népszerűsítése a diaszpórában, 

specifikusan a fiatalság számára. 

Bár független és önálló szervezetként alakultunk meg, elindítóinkat, akik egyben mentoraink is, mégis 

szeretnénk megemlíteni; hisz fiatal delegáltjainkat is, országonként a helyi NYEOMSZSZ (Nyugat-

Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége) vezetősége jelölte ki. A NYEOMSZSZ-al erős 

összeköttetésben szeretnénk együttmükődni, elképzeléseink szerint egyfajta testvérszervezeti 

kapcsolatban.  

Konferenciánkra, amelyre a Bázel melletti Muttenzben került sor, 12 különböző országból összesen 28 

fiatal delegált érkezett (Ausztriából, Csehországból, az Egyesült Királyságból, Észtországból, 

Finnországból, Franciaországból, Hollandiából, Írországból, Németországból, Spanyolországból, 

Svájcból és Svédországból (törölt járat miatt Zoom-on keresztül)).  

A délelőtt a személyes ismerkedésen kívül, vetített prezentációknak is helyet adott:                                                         

A fiatal delegáltak érdekesen, igényes szerkesztéssel, mutatták be a helyi magyar szervezeteket, 

valamint a főbb tudnivalókat. Így minden résztvevő számára érthetővé és láthatóvá váltak az 

országonként különféle kiindulópontok, de egyben mindannyiunk közös célja:                                                    

mégpedig a magyar identitás, nyelv és kultúra megőrzése a szórványban.   

A kora délutani órákban fórum beszélgetésen a következő toposzokat vitattuk meg:                                           

- Magyar jövőkép a diaszpórában 

- A magyar nyelv szerepe a diaszpórában  

- Összmagyar jövőkép 

- A magyar ifjúság lehetősége és felelőssége a digitális világban  



A színvonalas felszólalásokban egyöntetűen kifejezésre került az a vélemény, hogy az anyanyelv 

elsajátításában döntő szerepet játszik az otthoni, családi körben (vagy akár csak az egyik szülői résszel) 

beszélt/használt nyelv.                      

Az elméleti megközelítések után, a délután második felében a gyakorlati vonzatok következhettek:                    

Így a delegáció tagjai közül azok jelentkezhettek, akik valamilyen tisztségét tudtak elképzelni 

maguknak, eme új projektben, mely az európai magyar fiatalságot szándékozza képviselni.  

A javaslatokat és jelentkezéseket követően, a jelenlévő delegáció a következő elnökséget választotta 

meg egyhangúan (egyenlőre egy évre):  

Elnök: Bölcskey-Molnár Dávid, Ausztria 

Alelnök: Vass Anikó, Észtország 

Alelnök: Kelemen Otilia, Franciaország 

Alelnök: Csorba Lili Anna, Írország 

Alelnök: Norman-Walker Alexandra, Egyesült Királyság (Anglia) 

Alelnök: Bereczky Veress Rebeka, Svédország 

Főtitkár: Csanády Emma, Hollandia 

Tiszteletbeli elnök: Zennyessy László, NYEOMSZSZ, Svájc 

Felügyelő bizottság: 

Huszti Dávid, Ausztria 

Király Lóránt, Egyesült Királyság (Anglia) 

Gábor Áron, Franciaország 

Az alapszabályzat elfogadását követően (egyes pontokban majd még kerülhet sor módosításokra) az 

elnökség a delegáltakkal egyetemben megegyezett abban, hogy azonnal, hazaérkezése után mindenki 

elkezdi a munkát. 

Negyedévente, vagy akár sűrűbben kerülhet majd sor közgyűlésre, leginkább digitális formában a 

földrajzi távolság miatt. Az elnökség ennél viszont jóval többször szándékozik majd ülésezni, szintén 

virtuálisan. A közgyűléseken kívül az EMIT tagjai elköteleződtek amellett, hogy a különböző internetes 

csatornákon/közösségi médiákon keresztül rendszeres tartják egymással a kapcsolatot.  

Hamarosan bejegyzésre kerül szervezetünk (bécsi székhellyel), véglegesítjük alapszabályzatunkat és 

létrehozzuk első social-media csatornáinkat. Rövidesen ismertetjük első konkrét ötleteinket azzal 

kapcsolatosan, hogyan tervezzük felkarolni az európai diaszpórában élő fiatal magyarokat.  



A NYEOMSZSZ-szal párhuzamosan az EMIT is azt tervezi, hogy évente legalább egyszer személyesen 

összegyűljön. Egyik évben Magyarországon, másik évben valamelyik tagállamban.  

 

Bölcskey-Molnár Dávid 

az EMIT elnöke 

Bécs, 2022. június 1. 

 


