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AZ IFJÚSÁGI PÁRBESZÉD....

Az Ifjúsági Párbeszéd projekt az Európai Unió a fiatalokat, és az ő döntéshozatalban 
való részvételüket ösztönző kiemelt projekt. A program lényege, hogy a fiatalokat 
érintő ügyek és kérdések kapcsán párbeszéd alakuljon ki a döntéshozók és az érintett 
korosztály, azaz a 14 és 30 év közötti fiatalok között helyi, nemzeti és összeurópai 
szinten egyaránt. Ez a folyamat az Európai Unió valamennyi tagországában megvalósul 
2010 óta. Hogyan is jött létre mindez?

A program közvetlen előzménye, hogy az ezredfordulót követően az Európai Bizottság 
kijelölt négy kiemelten fontos ifjúságpolitikai területet, ahol nagyobb együttműködésre 
van szükség: demokratikus részvétel, tájékoztatás, önkéntesség és a fiatalok nagyobb 
fokú megértése. Az ezekre válaszként elkészített Az ifjúságról szóló fehér könyv egy 
olyan keretrendszer kialakítására tett javaslatot, amelynek célja a tagállamok közötti 
együttműködés fokozása, valamint a fiatalok igényeinek hatékonyabb figyelembevétele. 
A fő cél tehát a fiatalok hatékonyabb becsatornázása és mobilizálása lett összeurópai 
szinten, aminek a következő fázisaként 2005 novemberében a Miniszterek Tanácsa 
útjára indította a strukturált párbeszéd folyamatának előkészítését és kidolgozását, 
aminek eredményeként 2009-ben létrejött a Strukturált Párbeszéd elnevezésű kon-
zultációs eszköz. 

A megvalósulást minden országban egy Nemzeti Munkacsoport koordinálja (ennek 
működéséről később részletesebben), amelynek tagjai között megtalálhatók dön-
téshozók, az ifjúsági civil szervezetek képviselői, szakértők és fiatalok egyaránt. Az 
Ifjúsági Párbeszéd folyamata másfél éves ciklusokra tagolódik, amelyek legfontosabb 
témáit az Európai Unió soron következő elnökségi trióját alkotó országok közösen ha-
tározzák meg (a jelenlegi VIII. ciklusban Németország, Portugália, Szlovénia) félévente 
más - más ország vezetésével. A folyamat legfontosabb célja, hogy becsatornázza a 
fiatalok véleményét - a különböző eszközökkel történő megkérdezést követően - és 
iránymutatásokat, javaslatokat fogalmazzon meg az Európai Unió Tanácsa felé. Hogyan 
néz ki mindez pontosan? 

Az Európai Irányítóbizottság minden alkalommal dönt a következő, 18 hónapos ciklus 
témájáról, az azokhoz kapcsólódó kérdésekről a trió elnökségek és az Európai Ifjsági 
Fórum prioritásai alapján. Az elmúlt, több, mint egy évtized során a teljesség igénye 
nélkül az alábbi témák kerültek elő az ifjúsági párbeszéd folyamatán belül: Ifjúsági 
munka, Hátrányos helyzetű fiatalok bevonása, Aktív részvétel és önkéntesség, NEET 
fiatalok helyzete, Fiatalok bevonása a döntéshozatalba, Fiatalok vidéken maradása, 



Fiatalok munkavállalása, Tér- és részvételi lehetőségek biztosítása a fiatalok számára. 
Ebből a felsorolásból is jól látszik mennyire sokrétű azoknak a témáknak a sora, ame-
lyekkel a folyamat alatt foglalkoztunk. 

Az egyes ciklusok alatt három EU Ifjúsági Konferenciá kerül megrendezésre, amelyek 
közül a sorban legelsőn az ifjúsági és minisztériumi delegáltak járják körül a megha-
tározott témát/témákat, amelyekhez kapcsolódóan megfogalmazzák a legfontosabb 
kérdéseket, ezek fognak az ezt követő időszak online és offline formában megvalósuló 
kutatásainak alapjául szolgálni.

Az Ifjúsági Konferenciát követően a munkacsoport összegyűjti azokat az elkép-
zeléseket, véleményeket, amelyeket a fiatalok a folyamat során megfogalmaznak 
(ennek széles eszköztáráról később bővebben). Emellett felveszik a kapcsolatot a 
nemzeti és helyi szintű döntéshozókkal, megtárgyalva velük is az adott konferen-
cia javaslatait. Ennek eredményéről a munkacsoport készít egy-egy összefoglalót, 
amelyet elküld az Irányítóbizottságnak ezáltal biztosítva a folyamatos munkát és 
a visszacsatolást az aktuális eredményekről. Az Irányítóbizottság ezután összesíti 
az eredményeket, amelyek minden tagországból be kell, hogy érkezzenek, majd 
ezt követően leírja, hogy a felvetett témáról (témákról) mit gondolnak az Unióban 
élő fiatalok. Az összefoglalót ezután továbbítja a munkacsoportoknak is, hogy azok 
ne csak nemzeti, hanem összeurópai szinten is birtokában legyenek a kapcsolódó 
információknak.

A következő lépés a második konferencia, ahol az említett eredmények alapján a jelen-
lévő ifjúsági delegáltak és döntéshozók közösen alakítják ki az Európai Unió Tanácsa 
felé benyújtani kívánt javaslatokat. Ezt követően a munkacsoportok feladata, hogy az 
elkészült ajánlásokat megismertesse a hazai fiatalokkal és döntéshozókkal, valamint 
begyűjtse a fiatalok és a döntéshozók véleményét a szakmai egyeztetéseken, online 
és offline konzultációkon, valamint a különböző aktivitásokon keresztül. 

A végső, harmadik konferencián egy eszköztárat fogalmaznak meg a résztvevők, ame-
lyen keresztül az ajánlások könnyebben megvalósíthatók. Az elfogadott ajánlásokat 
eljuttatják az Európai Unió Tanácsához. A testület a jövő ifjúsápolitikai kérdéseiről való 
döntéskor figyelembe veszi az eddigi folyamat eredményeit. Ennek köszönhetően azok 
a fiatalok, akik részt vesznek az ifjúsági párbeszédben, és elmondják véleményüket, 
valóban beleszólnak abba, hogyan alakul a saját jövőjük.
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A PROGRAM ÉS A NEMZETI MUNKACSOPORT HAZÁNKBAN 
A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG…

Az Ifjúsági Párbeszéd folyamatának hazai elindulását nagymértékben elősegítette 
a magyar EU elnökség, amelynek részeként 2011 márciusában Gödöllő adott ott-
hont az Európai Ifjúsági Konferenciának. Az esemény központi témája a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos problémáira való megoldások kidolgozása volt. 
Ebben az időszakban alakult meg az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport is 
Magyarországon 22 fő részvételével, akik között kormányzati, szakmai, szakértői, 
civil szervezeti delegáltak, valamint fiatalok egyaránt megtalálhatók voltak. A mun-
kacsoport létszáma a következő években végül 14 fősre szűkült annak érdekében, 
hogy hatékonyan és operatívan tudjon működni. A tagokat fele-fele arányban 
delegálta a kormányzat és a fiatalokkal foglalkozó releváns civil szervezetek. Az 
elnök személyét a pályázatot lebonyolító szervezet, a Nemzeti Ifjúsági Tanács 
jelöli, alelnökét pedig az illetékes minisztérium (korábban Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, 2019 ősze óta a Családokért felelős tárca nélküli Minisztérium).

A 2010-es évek elején létrejött munkacsoport mandátuma a 2018-ig tartó Európai 
Ifjúsági Stratégia idejéig tartott, majd az azt követően elfogadott új Európai Ifjúsági 
Stratégia hatályba lépésével újra alakult, és jelenlegi formájában 2019 óta működik. 
A Munkacsoportot jelenleg 10 fő alkotja:
• Nemzeti Ifjúsági Tanács - 3 delegált
• HÖOK a Hallgatókért Alapítvány - 1 fő
• Országos Diáktanács - 1 fő
• Családokért felelős tárca nélküli Minisztérium - 1 fő
• Tempus Közalapítvány - 2 fő
• Innovációs és Technológiai Minisztérium - 1 fő
• Igazságügyi Minisztérium - 1 fő

A munkacsoport elnöke Hegedüs Zoltán, alelnöke pedig Varga-Végvári Enikő.  
A felsorolt tagok mellett az ülések résztvevői eseti jelleggel az Ifjúsági delegáltak, 
és különböző szakértők, ifjúsági szervezetek delegáltjai.

A Nemzeti Munkacsoport elsődleges feladata az Ifjúsági Párbeszéd hazai folyamatának 
és a Szólj Bele! projekt megvalósításának koordinálása. A munkacsoport tervezi és 
valósítja meg hazai szinten a különböző ifjúságkutatásokat és konzultációkat. Elké-
szíti a fiataloktól és szakemberektől érkező visszajelzések alapján azokat a nemzeti 
jelentéseket, amelyek egyrészt az Európai Ifjúsági Konferenciák szakmai hátterét és 
az ott megtárgyalandó kérdések alapjait adják, másrészt pedig az Európai Irányító 
Bizottság számára nyújtanak alapot az általuk kidolgozott javaslatcsomagokhoz.
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A monitoring mellett a Nemzeti Munkacsoport választja ki azokat a magyar fiata-
lokat, akik hazánkat képviselik az egyes Európai Ifjúsági Konferenciákon (két fő, 
akiket másfél évre, vagyis három konferenciára választanak ki). A munkacsoport 
hagyja jóvá a projektcsapat és a régiós követek által előkészített éves program- és 
munkaterv megvalósulását, és határoz meg ezekhez önmaga is kulcstémákat az 
EU-s ajánlások mellett. Fontos, hogy a kapott eredményekről az EU-s döntésho-
zók mellett a hazai szereplőket is folyamatosan tájékoztassa, a megfogalmazott 
javaslatokat, feltárt problémákat feléjük is becsatornázza, hogy ne csak európai, 
hanem nemzeti szinten is javaslattevő szervezet. 

A munkacsoport általában másfél havi rendszerességgel ülésezik Budapesten. A 
működésről és a tagokról részletesebben a Nemzeti Ifjúsági Tanács honlapján az 
alábbi felületen tájékozódhatsz: http://nemzetiifjusagitanacs.hu/

HOGYAN TUDOK BELESZÓLNI?

FÓKUSZCSOPORTOS BESZÉLGETÉSEK
Az egyes ciklusok reprezentatív kutatását minden tavasszal és 
ősszel régióként fókuszcsoportos kutatással egészítjük ki, annak 
érdekében, hogy átfogó képet kapjunk a 16-30 év közötti korosz-
tály aktuális véleményéről, problémafelvetéseiről és javaslatairól.  

ÉVES SZÓLJ BELE! KONFERENCIA
A Szólj bele! projekt legnagyobb eseménye a minden ősszel meg-
rendezésre kerülő konferenciánk, ahol fiatalok és döntéshozók 
találkozhatnak egymással egy több napos esemény keretében. 
Ha szeretnél te is részt venni, kövesd a felhívást a felületeinken!

KEREKASZTALOK, TALÁLKOZÓK
Évközben minél több helyen szeretnénk elősegíteni a párbeszédet 

- nem csak az aktuális témával kapcsolatban, hanem általánosan is! 

FESZTIVÁLOK
A nyári időszakban megtalálsz Bennünket a legnagyobb fesztiválok 
civil faluiban, ahol megismerkedhetsz velünk, az aktualitásokkal 
és elmondhatod a véleményedet!
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ONLINE KUTATÁS
Csak pár kattintás, és a véleményed máris hatással lehet az EU-s 
döntéshozatalra!

NAGYKÖVETEK
Ha a folyamat bármely szakaszában szeretnél helyi vagy regio-
nális szinten bekapcsolódni vagy tenni, az adott régió Ifjúsági 
Párbeszéd nagykövetéhez bármikor fordulhatsz!

RÉGIÓS RENDEZVÉNYEK
Minden ciklus tavaszán és őszén régiós nagyköveteink megszer-
vezik a régiós eseményeinket, ahol a projekt központi témáját és 
a fiatalok aktuális problémáit dolgozzuk fel döntéshozókkal egy 
kerekasztal beszélgetés keretein belül, valamint egy interaktív 
workshopon keresztül! Ha szeretnéd te is elmondani a vélemé-
nyedet és javaslatodat, figyeld a Szólj Bele! projekt facebook 
oldalát, ahol meghirdetésre kerülnek ezek az események!

IFJÚSÁGI DELEGÁLTAK
A félévente megrendezésre kerülő EU Ifjúsági Konferencián ők 
képviselik a magyar fiatalok véleményét, így, ha bármikor hozzá-
szólnál az aktualitásokhoz, nyugodtan keresd őket! Elérhetőségek 
az online felületeinken.

FOLYAMATOS DÖNTÉSHOZÓI EGYEZTETÉS
A megvalósítás során felmerülő kérdések, problémák és javaslatok 
kapcsán folyamatosan egyeztetünk a hazai és eu-s döntéshozókkal 
annak érdekében, hogy a véleményeteket a leghatékonyabban 
becsatornázzuk. 

A 2019 - 2020-AS CIKLUS KUTATÁSAI ÉS AZOK EREDMÉNYEI

A kutatások célja az, hogy a Szólj Bele! Ifjúsági Párbeszéd projektet minél több 
felméréssel támassza alá. A projekt központi témáit Európai Uniós szinten jelölik 
ki és a tagországok feladatai, hogy ezeket a témákat körül járják az ország fiataljaival 
és megfogalmazzanak egy problémafelvetést és megoldási javaslatot.

A 2019-2020-as ciklus központi témái az alábbiak voltak:
 • VII. Ifjúsági cél: Minőségi foglalkoztatás mindenki számára 



 (A demokráciában való részvétel, a munka világa és az ifjúsági munka) 
 https://youth-goals.eu/yg7
 • VI. Ifjúsági cél: Vidéki fiatalok előre lendítése (A fiatalok munkavállalása 
 és a fiatalok vidéken maradása) https://youth-goals.eu/yg6
 • IX. Ifjúsági cél: Tér és részvétel biztosítása mindenkinek 
 https://youth-goals.eu/yg9

A felmérések célja, hogy kapjunk egy átfogó képet a 16-30 év közötti korosztály 
aktuális véleményéről, problémafelvetéseiről és javaslatairól az adott témákban.
(Ifjúsági célok: Körülbelül 50 000 fiatal vett részt 2018-ban Európa-szerte 
abban a felmérésben, ami alapján a 11 ifjúsági célt konkrét részcélokkal fogal-
mazták meg tudományos felügyelet mellett. Valamennyi uniós ország részt 
vett az ifjúsági célok kidolgozásában és támogatásában. A 11 európai ifjúsági 
cél összefoglalja az európai fiatalokat érintő kérdéseket és a számukra fontos 
politikai prioritásokat. Az Ifjúsági célok azt mutatják be, hogy mely területeken 
kell még változásoknak történnie, hogy az európai fiatalok teljes mértékben 
kiaknázhassák lehetőségeiket.)

2019-es kutatás

A 2019-as nyári fesztiválszezonban a Nemzeti Ifjúsági Tanács által vezetett Szólj 
bele! projekt munkatársai és önkéntesei az EFOTT-on, a Campus Fesztiválon, az 
East Festen, a Sziget Fesztiválon és a Szegedi Ifjúsági Napok során végeztek köz-
vélemény-kutatást a fesztiválozó fiatalok körében.

Az informális kutatás célja az volt, hogy kikérjék a korosztály véleményét azokkal 
a kérdésekkel kapcsolatban, amikről a Bukarestben és Helsinkiben megrendezett 
konferencián az EU ifjúsági delegáltak tárgyaltak. A fesztiválra készült kérdőívünket 
összesen 772-en töltötték ki.

Főbb kutatási eredmények:
• A kitöltők 54%-a gondolja úgy, hogy a többi európai országhoz képest a 
 magyarországi fiatalok kevésbé környezettudatosak.
• A kitöltők 54,8%-a gondolja úgy, hogy a vidéken élő fiatalok életkörül- 
 ményei és lehetőségei számottevően különböznek a budapesti fiatalokétól.
• A fiatalok szerint több forrásra lenne szükség a fiatalok, valamint a fiatalok  
 és az ifjúsági kezdeményezések támogatására.
• A kitöltők 81%-a értett azzal teljes mértékben egyet, hogy az iskolákban  
 tanítani kellene azt, hogy a fiatalok kritikusan tudják szemlélni az internetes  
 hírek igazságtartalmát.
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• A kitöltők fele még nem vett részt európai mobilitási programban (pl.:  
 Erasmus+, Erasmus félév, gyakorlat).

A 2020-as kutatásaink eredményei

A 2020-as évben három lépcsőben végeztünk adatfelvételt a fiatalok körében: 
tavasszal és ősszel egy - egy fókuszcsoportos kutatás sorozatra került sor, míg év 
végén egy online ifjúságkutatás zajlott le. 

A fókuszcsoportos kutatásokra 2020 tavaszán Budapesten, Debrecenben, Nagy-
kanizsán, Perkátán és Székesfehérváron került sor.

A felmérés célja az volt, hogy kapjunk egy átfogó képet arról, hogy a 16-30 év 
közötti korosztály milyen szempontokat vet fel, amikor úgy dönt, hogy elhagyja 
szülőhelyét és megyeszékhelyre vagy a fővárosba költözik, vagyis a központi 
téma a vidéken maradás kérdésköre volt. A fókuszcsoportos kutatásban összesen 
40-en vettek részt.

Főbb kutatási eredmények:
1. Tanulás
• Iskolaválasztásnál a legfontosabb szempontok az interjúalanyok szerint  
 az oktatás minősége, az iskola közelsége szülővárosukhoz, illetve barátaik,  
 ismerőseik véleménye számottevő.

2. Munka
• Az interjúalanyok többségének már volt lehetősége munkát vállalni. Elmondásuk  
 szerint a lehetőséget egy ismerősükön keresztül szerezhették meg és úgy gondolják,  
 hogy kapcsolatok nélkül sokkal nehezebb lenne állást találni a fiataloknak.
• Úgy vélik, hogy abban az esetben, ha egy azonos munka vidéken és a  
 fővárosban is megtalálható, akkor azért mennek el a fiatalok a fővárosba  
 vidékről, mert ott több, nagyobb fejlődési és előrelépési lehetőségük van,  
 illetve több szakmai kapcsolatra tehetnek szert.
• Az interjúalanyok nagy százalékánál az a munkatípus, amit végezni sze- 
 retnének, nem található meg a régiójukban (kivéve Közép-Magyarországi régió).

3. Szolgáltatások
• Több olyan szolgáltatás van, amiért vidékről felutaznak a fiatalok a fővárosba.  
 (Szórakozás, sportesemények, vásárlás, koncert, ifjúsági programok, szakszerű  
 orvosi ellátás).



• Úgy gondolják, hogy ezek a szolgáltatások a régiójukban is megoldhatóak lennének,  
 de nem lennének kellőképp kihasználva ahhoz, hogy fent le-hessen tartani őket  
 hosszú távon.

A fókuszcsoportos kutatásokra 2020 őszén Egerben, Kecskeméten, Veszprémben, 
valamint online formában Budapesten és Pécsen került sor, vagyis a fő téma a Tér 

- és részvétel biztosítása volt az ifjúsági korosztály számára. A felmérés célja, hogy 
átfogó képet kapjunk arról, hogy a 16-30 év közötti korosztály milyen lehetősé-
gekkel rendelkezik a helyi és országos döntéshozatalba való bekapcsolódásra. A 
fókuszcsoportos kutatásban összesen 40-en vettek részt.

Főbb kutatási eredmények:
Fizikai és Digitális terek
• A megkérdezett fiatalok szerint egy ideális közösségi tér rendelkezik kisebb és  
 nagyobb nyitott terekkel, digitális felszereltséggel, közösség építéshez hozzájáruló  
 eszközökkel (például csocsó asztal) és egy közösségi tér vezetővel aki támogatja,  
 segíti és motiválja a fiatalok.
• A fiatalok szerint egy ideális közösségi térben mindenki megtalálhatja azt a fog 
 lalkozást/programot, amivel azonosulni tud.
• A kutatásból kiderült, hogy változó a rendszeres részvétel a közösségi terekben a  
 megkérdezett fiatalok körében, inkább attól függ, hogy hol, mennyire fiatal köz-
 pontú a helyszín és milyen programokkal kedveskednek a fiatalok részére.
• A megkérdezett fiatalok számára fontos a közösségi terek fenntarthatósága, nem  
 csak azért, hogy maga a közösségi tér sokáig fenntartható legyen, de környezetbarát  
 szempontból is.

Fiatalok részvétele:
• Minden megkérdezett fiatal számára fontos volt az, hogy részt vehessen  
 a döntéshozatali folyamatokban.
• A megkérdezett fiatalok szerint fontos lenne olyan tantárgyakat is oktatni az is 
 kolában, mint például a vitakultúra, vagy egy olyan óra, ahol felvilágosítást kapnak  
 a fiatalok a közügyekről és a politikáról.
• A legtöbb megkérdezett fiatal a kutatás során 18 év alatti volt, így nem volt még  
 lehetőségük részt venni országos vagy európai szavazásokon, de 95%-ban nem  
 tartanák jó ötletnek, ha a fiatalok szavazati jogot kapnának már 16 éves kortól.  

Az online kutatásra 2020 novembere és decembere között került sor.
A kutatás célja az volt, hogy felmérje a fiatalok véleményét és tapasztalatait a VII. és 
IX. ifjúsági céllal kapcsolatban. Az online kutatásban összesen 750-en vettek részt.
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Főbb kutatási eredmények:
A fiatalok helyzete a munkaerőpiacon:
• A válaszadók úgy vélik, hogy a munka 
 adók értékelik a nem formális oktatásból  
 származó képességeket és ismereteket.
• A fiatalok fele gondolja úgy, hogy állnak  
 rendelkezésre jó minőségű munkahe- 
 lyek is számukra.
• A válaszadók többsége nem értett azzal  
 egyet, hogy a fiatalok egyenlő és igaz 
 ságos bánásmódot kapnak a munkaerő 
 piacon.(pl. nem mindenki kap elegendő  
 információt és támogatást ahhoz, hogy  
 felkészüljenek a munkába álláshoz.)

Ifjúsági munkás
• A válaszadók közel fele (47,2%) nyilat 
 kozott úgy, hogy dolgozott már olyan  
 emberrel, aki ifjúsági munkásnak tekint- 
 hető.
• A válaszadók legnagyobb arányban  
 azzal értettek egyet, hogy az ifjúsági  
 munkásnak pozitív, támogató és előíté- 
 let mentes kapcsolatot kell teremtenie  
 a fiatalokkal.

Nagyváros
• A válaszok alapján a legfontosabb  
 szempont a nagyobb városba költözés  
 esetén az, hogy minőségi munkahelyek  
 és foglalkoztatási lehetőségek legyenek  
 elérhetők.

Vidéki térség
• Összességében elmondható, hogy a  
 megkérdezettek 47,4%-a értett egyet  
 azzal valamilyen formában, hogy Ma 
 gyarországon a vidéki hagyományokat  
 megbecsülik, ugyanakkor kevéssé ér 
 tettek egyet azzal, hogy a vidéki térség  
 pozitív megítélésű és az ott élők szá- 
 mára minőségi munkahelyek és fejlett  
 infrastruktúra állna rendelkezésre.



Közösségi Terek
• A válaszadók 63%-a nyilatkozott úgy,  
 hogy lakóhelyén elérhető közösségi tér.
• Legnagyobb arányban (80%) úgy  
 gondolták a fiatalok, hogy az ideális  
 közösségi tér alkalmas különböző  
 programok lebonyolítására. Ezen kívül  
 még kiemelten fontos, hogy segítse a  
 kikapcsolódást és a szórakozást (74%  
 említette) és társalgásra-beszélgetésre  
 alkalmas legyen (72,5% említette).
• Az, hogy a fiatalok egyre több időt  
 töltenek digitális keretek között napja- 
 inkban már egyre erősödő tendenciává  
 vált. Az internet világa tehát mára már a  
 mindennapi élet színterének tekinthető,  
 ami szinte mindenki számára elérhető. A  
 válaszadók úgy látják, hogy a korona- 
 vírus járvány nagy mértékben hatott a  
digitális terek szerepére.

Döntéshozatal
• A válaszok alapján elmondható, hogy a  
 fiataloknak fontos, hogy a döntéshoza- 
 tali folyamatokban részt vehessenek.
• A válaszadók nagyon fontosnak tartják a  
 minőségi oktatást ahhoz, hogy a fiatalok  
 részt tudjanak venni a döntéshozatali  
 folyamatokban.
• A válaszadók az oktatás során leg 
 fontosabb elsajátítandó készségnek a  
 problémamegoldást (87,5% említette)  
 és a konfliktuskezelést (86%) említették.  
 A kérdésre választ adók szintén jelentős  
 aránya tartja fontosnak (egyaránt 76,3%)  
az érvelés és a meggyőzés, valamint a  
 jó kommunikációs készséget.
• A válaszadók többségének (36,4%) nem  
 volt olyan tantárgya eddigi tanulmányai  
 során, amik segítették volna a fentebb  
 taglalt képességek fejlesztését, ugyan 
 akkor hasznosnak látnák ilyen tárgyak  
 bevezetését.
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NEMZETI
IFJÚSÁGI
TANÁCS

SZÓLJ BELE!  ISMERD MEG 
AZ IFJÚSÁGI PÁRBESZÉD 
FOLYAMATÁT


