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Kedves  O lvasó!  

Egy közel egy éves projekt végére kerül pont je-

len kiadványunkkal, amelyre újabb mérföldkő-

ként tekinthetünk a Nemzeti Ifjúsági Tanács 

életében. Szervezetünk arra tett vállalást, hogy 

a lehető legtöbb helyre eljut annak érdekében, 

hogy közvetlenül hozzájáruljon a fiatalok helyi 

formális és informális közösségeinek megerő-

sítéséhez, valamint a legautentikusabb forrás-

ból, egyenesen tőlük gyűjtsön be visszajelzése-

ket az őket leginkább megmozgató témák kap-

csán. 

A megvalósítás hónapjainak mérlege több ezer 

kilométer utazás, húsz megye, közel félezer fia-

tal, több tucat önszerveződés, valamint száznál 

is több döntéshozó és szakember véleményé-

nek, javaslatainak és problémafelvetésének be-

csatornázása. 

Azt gondolom, hogy a folyamat és a „Lépj fel!” 

projekt esszenciálisan tartalmazott mindent, 

amiről a Nemzeti Ifjúsági Tanács is szól: 

 

az ifjúsági szektor minden érintett szereplőjé-

nek és véleményének becsatornázása, fiatalok 

és döntéshozók közötti párbeszéd megterem-

tése,  

szakmai javaslatok megfogalmazása és azok 

érdekképviselete a jövőben, a fiatalok fejlesz-

tése, közösségeik építése és megerősítése, va-

lamint találkozási pontok generálása. 

Az elvégzett közös munka eredménye ez a kiad-

vány, és az abban található problémafelveté-

sek, valamint az azokhoz tartozó megoldási ja-

vaslatok, amelyek komoly szakmai muníciót ad-

nak a következő hónapokra a számunkra. 

Baráti üdvözlettel: 

 Hegedüs Zoltán 

 elnök 

 Nemzeti Ifjúsági Tanács 
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A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) Magyarország 

legnagyobb ifjúsági közösségeit tömörítő szer-

vezete, amely hazai és nemzetközi tudás-, kap-

csolati és információs tőkével támogatja Ma-

gyarország fiataljait és képviseli érdekeiket a 

döntéshozók felé. Egyik legfontosabb misszi-

ója az ifjúság és az ifjúsági szervezetek érdek-

képviseletének legmagasabb szintű ellátása, az 

ifjúságpolitika formálása, valamint a minden-

kori kormány megszólítása az ifjúság erős és 

egységes hangjaként.  

A NIT a magyarországi ifjúsági szervezetek er-

nyőszervezete, amely elsősorban hazánk ifjú-

ságpolitikáját kívánja előmozdítani úgy, hogy 

szorosan együtt kíván működni a külhoni ma-

gyar ifjúsági szervezetekkel, valamint európai 

és világszinten is ellátja a magyar fiatalok leg-

magasabb szintű képviseletét. Mindazonáltal a 

demokratikus alapon szerveződő, független, 

nyitottan és transzparensen működő NIT, tevé-

kenysége és projektjei révén egyaránt hozzá kí-

ván járulni a fiatalok és az ifjúsági - civil szektor 

fejlesztéséhez, a velük foglalkozó szakemberek 

és szervezeti vezetők következő generációinak 

felkészítéséhez, az ifjúság figyelmének a köz-

életi témák iránti felkeltéséhez. A NIT jelenleg 

98 tagszervezettel és 10 pártoló taggal műkö-

dik. 

„Lépj fel” projektünk során olyan platformok 

megteremtése volt az elsődleges célunk, ahol 

találkozási alkalmakat tudunk generálni a fiata-

lok és a döntéshozók között, amelyek során a 

résztvevők megismerkedhetnek a környezetük-

ben működő civil szervezetekkel, illetve mind-

ezek mellett célunk volt a fiatalság edukálása, 

fejlesztése is.  

A megvalósítása során arra törekedtünk, hogy 

olyan ifjúsági köröket hozzunk létre megyei 

szinteken, amelyek előmozdítják a fiatalok tár-

sadalmi aktivitását és erősítik a párbeszédet. A 

„Lépj fel!” programsorozat Megyei Ifjúsági Nap-

jai során a fiatalok átfogó képet kaphattak a 
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megyéjük ifjúsági szereplőiről és intézményei-

ről, azok működési rendszeréről. A kreativitásu-

kat, a tárgyalás- valamint az érveléstechnikáju-

kat kívántuk fejleszteni, az őket érintő problé-

mák részletes átbeszélésével, majd a problé-

matérképek elkészítésével. 

Közvetett célunk volt, hogy olyan fiatalokat is 

elérjünk és bevonjunk a mindennapi - közéleti-

leg és társadalmilag - aktív életbe és vélemény-

formálásba, akiket nehezebb becsatornázni. 

Fontos szempont volt, hogy a projekt megvaló-

sítása során ösztönözni tudjuk a hátrányos 

helyzetű fiatalok részvételét és aktív szerepvál-

lalását, ezzel is elősegítve és támogatva a tár-

sadalmi befogadásukat. 

A másfél éves megvalósítási időszak a célcso-

port elemzésével, alapos kutatómunkával, vala-

mint előkészítő találkozókkal - a helyi szinteken 

működő informális közösségekkel való kapcso-

latfelvételekkel - és előzetes közös munkával 

indult, mire elérkeztünk tavaly szeptemberben a 

Megyei Ifjúsági Napok megvalósításához.   

 

 

Összehozni, együtt tanulni és építkezni, illetve a 

megyei szinteken megalakult ifjúsági körök 

résztvevőit aktivizálni a demokratikus döntés-

hozatali folyamatokban való részvételre. Talán 

leginkább ez a néhány kifejezés takarja a leg-

kézzelfoghatóbban a projekt céljait. De nézzük 

bővebben, hogy melyek voltak az elmúlt hóna-

pok konkrét célkitűzései: 

1) Valós érdekképviseleti tevékenység 

helyi-, megyei-, regionális szintű ellá-

tása. 

2) Tagszervezeteken keresztül a fiata-

lok közvetlen elérése, megszólítása. 

3) A Nemzeti Ifjúsági Tanács érdekkép-

viseleti tevékenységnek erősítése. 

4) Olyan fiatalok elérése és bevonása a 

mindennapi aktív életbe és vélemény-

formálásba, akik egyébként igyekez-

nek távol maradni ettől. 

5) Párbeszéd és együttműködés kialakí-

tása a fiatalok, a szakemberek, a helyi 
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döntéshozók, valamint tagszerveze-

teink között formális/nem formális 

találkozók biztosításával, elősegítve 

ezáltal a településeknek és a helyi kö-

zösségeknek a fiatalok szükségletei-

hez való formálódását. 

6) Elősegíteni a valós ifjúsági részvétel 

és demokrácia gyakorlását telepü-

lési/megyei szinten. 

7) Fiatalok bevonása megyei szinten az 

aktív demokráciába, helyi döntésho-

zatali folyamatokba, az Európa-tudat 

növelése, a strukturált párbeszéd fo-

lyamatához kapcsolódó tevékenysé-

gek és érdekképviselet lebonyolítása 

helyi szinten. 

8) Igényfelmérés elvégzése: van-e 

szükség közvetlen párbeszédre dön-

téshozók és fiatalok között. 

9) Megyei szintű fiatalok körének létre-

hozása a strukturált párbeszéd folya-

matához kapcsolódva. 

10) Fiatalok, mint aktív helyi közösség-

alkotók szerepének erősítése. 

A projekt elsődleges célcsoportját a 16-30 év 

közötti középiskolás, egyetemista/főiskolás fi-

atalok, illetve fiatal szakemberek alkották, de 

rendezvényeinket mindenki számára szabadon 

látogathatóvá tettük. Fontos volt számunkra a 

hátrányos helyzetű fiatalok bevonása, illetve 

olyanok megszólítása, akik korábban nem vet-

tek aktívan részt a helyi diákönkormányzatok, 

gyermek- és ifjúsági önkormányzatokat, ifjú-

sági körök és kezdeményezések életében.  

A projekt másodlagos célcsoportja a megyei és 

helyi döntéshozók voltak. Részvételükkel lehe-

tőséget teremtettek a fiatalok számára a tájé-

kozódásra, a vitára és az aktív részvételre: az 

ifjúság - javaslatok és ajánlások megfogalma-

zásával - véleményt nyilvánított a helyi, a me-

gyei és az országos ifjúságügy helyzetével kap-

csolatban, illetve igényeket és irányelveket fo-

galmazott meg az ifjúságpolitika átalakítására 

vonatkozóan. 
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A projekt időtartama alatt a következő feladatok 

megvalósítására törekedtünk: 

Megyei döntéshozatali és stakeholder tér-

képek elkészítésére (megyei hálózatok fel-

térképezése, helyi döntéshozók, ifjúsági 

referensek, civil hálózatok felkutatása). 

Megyei problématérképek elkészítésére a 

fiatalok által előterjesztett problémák 

megfogalmazásával.  

Minden megyében legalább egy, a fiatalok 

számára fontos téma kerüljön kiválasz-

tásra (probléma térképről), és ahhoz meg-

oldási javaslatok készüljenek a döntésho-

zók számára. 

A fiatalok ismerjék meg az érdekképvise-

leti folyamatok modelljeit, az érdekképvi-

seleti csatornák lehetséges útjait. 

A fiatalok közvetlen kerüljenek be a Nem-

zeti Ifjúsági Tanács „vérkeringésébe”, 

megismerjék a szervezet működési kere-

teit, futó és jövőbeli projektjeit, elképzelé-

seit. 

A Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal még kapcso-

latban nem álló fiatalok, szervezetek és in-

formális közösségek között kapcsolódás 

jöjjön létre egymás munkájának és tevé-

kenységeinek a megismerésével. 

Minden megyében és a fővárosban egy alka-

lommal Megyei Ifjúsági Napokat és szakmai 

előkészítő napokat szerveztünk. Ezen alkalmak 

fontos célkitűzése volt, hogy a helyi szinten 

megszólított résztvevők átfogó képet kapjanak 

a megyei ifjúsági intézményrendszerről, annak 

működéséről, hálózatáról és a különböző sze-

replők kapcsolatairól, a megyében jelenleg futó, 

a múltbeli és a tervezett jövőbeli ifjúságot 

érintő projektekről. Az ifjúsági napok keretében 

meghívást kaptak a lokálisan jelen lévő civil 

szervezetek és tagszervezeteink képviselői, il-

letve döntéshozók és fiatalok, akik többek kö-

zött - előzetes igényként felmerülő - képzése-

ken vehettek részt. 
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Kiemelt figyelmet kapott, hogy a KA3-as projek-

tek céljaival és szellemiségével összhangban, a 

programok helyszínein biztonságos és nyugodt 

körülményeket biztosítsunk a közös munka so-

rán. Az irányelvek megfogalmazásánál arra tö-

rekedtünk, hogy egyrészt univerzálisak legye-

nek, másrészt a helyi közösségek, megyék és 

régiók igényeire is reagálni tudjanak. Számos 

megyében más-más aktualitással és problé-

mákkal szembesültünk az előzetesen felmérte-

ken és összegyűjtötteken túl, így a programok 

változatos tematikákkal rendelkeztek, melyhez 

specifikusan választottunk facilitátorokat, tré-

nereket, előadókat és döntéshozókat. További 

célunk volt, hogy olyan közös szakmai, mód-

szertani útmutatásokat ismertessünk meg, 

amelyek segítségül szolgálhatnak a projekt 

megvalósításában az érintett szereplők szá-

mára. 

A rendezvénynapok első felében a Nemzeti Ifjú-

sági Tanács működési kereteinek, a megyei if-

júsági intézményrendszer hálózatának és a kü-

lönböző szereplők kapcsolatainak, a megyében 

jelenleg futó, a múltbeli és a tervezett jövőbeli 

ifjúságot érintő kezdeményezéseknek, projek-

teknek a megismerése volt a középpontban. A 

döntéshozói kerekasztal beszélgetések alkal-

mával a résztvevőknek lehetőségük nyílt az ak-

tuális ifjúságot érintő kérdéskörök megvitatá-

sára, projektötletek és kezdeményezések felve-

tésére. Így a helyi döntéshozók a fiatalok ötle-

teit és problémáit meghallgatva továbblépési 

lehetőséget tudtak ajánlani az általuk felvázolt 

megoldási javaslatokra.  

Fontos szempont volt a módszertani irányelvek 

meghatározásánál, hogy a frontális előadások 

és a döntéshozói kerekasztal beszélgetések 

mellett a „szó elszáll, az írás megmarad” elv 

alapján minden eseményen és minden helyszí-

nen egy-egy problématérképet készítsünk a fia-

talok és a döntéshozók részvételével. A Megyei 

Ifjúsági Napok második felében a résztvevők 

számára olyan képzéseket tartottunk, amelyek-

nek a célja a fiatalok közéleti aktivitásának fej-

lesztése és a döntéshozatalba való bevonása 

volt.  
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A megvalósítás és a tervezés során szem előtt 

tartottuk a fenntarthatóság elvét, vagyis azt, 

hogy a rendezvényeink ne csak egyszeri alkal-

mak legyenek, hanem olyan beavatkozások, 

amelyek megyei szinteken segítik elő a fiatalok 

aktív részvételét. Több helyszínen, ahol koráb-

ban nem volt rendszeres a párbeszéd a fiatalok 

és a döntéshozók között az eseményeink egy-

fajta “kick off” alkalomként szolgáltak a jövőre 

nézve. A létrejövő vagy megerősödő ifjúsági kö-

rök számára pedig a NIT a jövőben inkubációs 

lehetőségeket fog biztosítani. 

A tudás magabiztosságot ad. A magabiztosság 

cselekvésre ösztönöz. E gondolatok mentén ha-

ladva szerveztünk képzéseket a fiatalok szá-

mára a megyei ifjúsági napok második felében. 

A lokális igényeket felmérve, különböző szakte-

rületek releváns képviselőit kértük fel, hogy sa-

ját tudásuk és tapasztalataik átadásával fej-

lesszék a helyi fiatalságot, motiválva ezáltal 

őket az aktív társadalmi életben való részvé-

telre. 

A Megyei Ifjúsági Szakmai Napokon helyi igé-

nyek és szükségletek figyelembevételével az 

alábbi képzési blokkok tudásanyagait sajátít-

hatták el a résztvevők: 

1) Tárgyalástechnika 

2) Kommunikáció  

3) Konfliktuskezelés  

4) Érdekképviselet  

5) Rendezvényszervezés   

6) Helyi igények feltárása 

7) Digitális kompetenciák - vlogok, blogok, 

közösségi média  

8) Online kommunikáció – a közösség ereje 

A Megyei Ifjúsági Napok előkészítési, szerve-

zési és lebonyolítási feladatainak ellátása a 

Nemzeti Ifjúsági Tanács megyei delegáltjainak, 

valamint a szervezet tagszervezeteinek és ön-

kénteseinek az aktív részvételével valósultak 
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meg. Az Ifjúsági Napok helyszínére, időpont-

jára, valamint a workshopok és a képzések te-

matikáinak a kiválasztására - egy előre összeál-

lított lista alapján - szintén az említett szereplők 

tehettek javaslatot. A projekt teljes időtartama 

alatt tizenkilenc megyében és a fővárosban va-

lósítottunk meg Megyei Ifjúsági Napokat, me-

lyekkel közel 500 fiatalt és több mint száz dön-

téshozót értünk el, több mint 20 képzést szer-

veztünk, miközben több száz vélemény, javaslat 

és ajánlás fogalmazódott meg. Az Ifjúsági Na-

pokat túlnyomóan megyei jogú városokban és a 

fővárosban rendeztük meg azzal a céllal, hogy 

mind a fiatalokat, mind a döntéshozókat köny-

nyebben meg tudjuk szólítani. 

A forgatókönyv következetesen azonos volt az 

Ifjúsági Napok alkalmával, a problématérképek, 

a konzekvenciák és a tanulságok azonban más 

és más képet festettek az adott helyszíneken.  

A megnyitót és a Nemzeti Ifjúsági Tanács mű-

ködésének, céljainak és a programjainak bemu-

tatását követően a résztvevők minden alkalom-

mal problématérképet készítettek vagy a world 

café módszerével vagy problémafa ábrázolásá-

val. Górcső alá vették a lokális problémákat, de 

rendszerint előtérbe kerültek az országos 

szintű, fiatalságot érintő kérdések is. A találko-

zások célkitűzése volt, hogy a problémákra 

megoldási javaslatok is szülessenek. Őszinte, 

nyílt és hatékony kerekasztalbeszélgetések al-

kalmával dolgoztak ki közösen (vagy csopor-

tokban) javaslatokat az általuk összeállított 

problématérkép különböző elemeire, a meghí-

vott szakértők és döntéshozók segítségével. 

Az Ifjúsági Napok nem csak gondolkodásra és 

megoldásra sarkalltak, de össze is hoztak: a fi-

atalságot a körülöttük élő, de olykor mégis elér-

hetetlennek tűnő döntéshozókkal. Egy asztal-

hoz ülve, a különböző tapasztalatokból érkező 

benyomásokat és a jövő megváltoztatására irá-

nyuló terveket igyekeztek egy mederbe sodorni, 

közösen lefektetve a megoldási javaslatok 

alapjait.  

Szervezetünk egyik fő vezérelve, hogy tudását-

adás révén fejlesszük az arra fogékony és nyi-

tott fiatalságot. A felmerülő igényekhez képzé-

seket társítottunk: az Ifjúsági napokat egy-egy 

adott tematika mentén szerveződő tréninggel 

zártunk. A következő néhány oldal a Lépj fel! 

programsorozat helyszínenkénti, legfontosabb 

gondolatait szedi csokorba, azokat a problémá-
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kat fókuszba helyezve, melyek a kiadvány har-

madik felében kapnak kézzel fogható megol-

dási javaslatokat. 

 

Az esemény alkalmával összeállított probléma-

térképen a résztvevők a fiatalok motiválatlan-

ságát, a digitalizáció jövőjét (munkahelyek digi-

talizálódása, mesterséges intelligencia), a tanu-

lók és a pedagógusok túlterheltségét, az on-

line/offline szenvedélybetegségek súlyát, a lak-

hatási problémákat, a közösségi terek kooperá-

ciójának a hiányát, a fenntarthatóság és a csa-

ládalapítás kérdéseit emelték ki. Közülük is ki-

emelkedő szerephez jutott a lakhatási kihívá-

sok és nehézségek tematikája, a vidékről felköl-

töző fiatalok szemszögéből megvizsgálva azt 

(történelmi okok, vidéki hatások, egzisztenciá-

lis lehetőségek). 

 

A komáromi Ifjúsági Nap során, a wordcafek al-

kalmával három téma került feldolgozásra: a 

külhoni és hazai ifjúsági szervezetek működése 

és együttélése, a települési szintű érdekképvi-

selet, valamint az oktatás helyzete és a tanár-

diák kapcsolatok fejlesztése. A kerekasztal be-

szélgetés az önkormányzati képviselők és a vá-

rosi diákönkormányzat elnökének részvételével 

zajlott le. A napot rendezvényszervezéssel és a 

helyi igények feltárásával foglalkozó tréningek 

zárták. 
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A nyitó kerekasztal-beszélgetés témái érintet-

ték a fiatalok pályaorientációs problémáit, a jö-

vőképükkel kapcsolatos kérdéseket.  Az Ifjú-

sági Nap második felében a kerekasztal beszél-

getés témáinak kiscsoportos feldolgozása, va-

lamint a megyei és helyi szintű problémák feltá-

rását követően, kommunikációs és önismereti 

képzések következtek.

 

A kerekasztal beszélgetés során az oktatás di-

gitalizálódásával és a helyi közösségek aktivá-

lásának kérdésével foglalkoztak a székesfehér-

vári fiatalok. A problématérkép elkészítését és 

a szünetet követően a fiatalok két csoportba 

szerveződtek. Az egyik csoport a kommuniká-

ció alapjaival, a másik pedig a rendezvényszer-

vezés lépéseivel ismerkedett meg. A napot egy 

döntéshozói beszélgetést zárta.  
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Az alacsony civil aktivitás, a fiatalok elvándor-

lása, a megyében tapasztalható marginalizáció 

mind - mind kulcsfontosságúvá tették az ese-

ményt, és annak sikeres lebonyolítását. Kiemelt 

téma volt a fiatalok helyi ügyekbe való bevoná-

sának fontossága, a mentális egészség megőr-

zésének kérdése, valamint az ifjúsági szolgálta-

tások helyi működési rendszere is. A szünetet 

követően a megyében működő és a fiatalokkal 

foglalkozó civil szervezetek és informális cso-

portok mutatkoztak be, amit a problématérkép 

elkészítése, majd egy érdekképviseleti tréning 

követett. 

 

Az alkalom során számos problémát érintet-

tünk, melyekre azonnali megoldási javaslatok is 

érkeztek a döntéshozók részéről. A probléma-

térkép során olyan témák merültek fel, mint a 

fiatalok megszólításának nehézsége, mind a te-

lepülésen (Csongrád), mind a megye más vá-

rosaiban, az utánpótlás nevelés kérdésköre 

vagy az elszigeteltség érzése.  Igényként merült 

fel a fiatalok részéről egy olyan hely létesítése, 

ahol nem csak kikapcsolódásra, de akár önszer-

veződésre is van lehetőség, akár ifjúságsegítők 

irányításával. A fiatalok és a programon részt-

vevő polgármester között értékes párbeszéd 

alakult ki; közösen megterveztek egy közösségi 

teret, amely egy új együttműködés kezdete is le-

het. 
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A helyi rendezvények és a fiataloknak szánt fog-

lalkozások hiánya került a győri fiatalok érdek-

lődésének középpontjába: milyen jellegű ese-

ményekre lenne igény, milyen lehetőségek áll-

nak rendelkezésre az aktív szabadidő eltöltés-

hez. Ezt követően kerekasztal beszélgetésre 

került sor az alábbi témák kapcsán: drogpreven-

ció, kulturált szórakozási lehetőségek, önvéde-

lem, éjszakai közlekedés, a kultúra fontossága, 

valamint médiafogyasztási szokások és annak 

veszélyei. A programot civil szervezetek bemu-

tatkozása és digitális kompetenciafejlesztés 

tréning zárta. 

 

 

A nyíregyházi Lépj fel! - Ifjúsági Nap alkalmával 

a résztvevők egy korstárs-specifikus szakmai 

napon vehettek részt, egy konfliktuskezelési 

tréningen bővíthették az ehhez kapcsolódó is-

mereteiket. Az esemény során a fiatalok az ér-

dekképviselet problematikájával, ezen belül is 

főként a diákönkormányzatok kérdéskörével 

foglalkoztak. Téma volt még a közösségszerve-

zés, kortársaik aktivizálása, az elvágyódás, az 

itthonmaradás vs. külföldre utazás dilemmája. 

A közösen elkészített problématérképen az 

egészségügy, az oktatás és a tömegközlekedés 

voltak a vezető szálak. A konfliktuskezelési tré-

ning alkalmával az érdekképviselet során kiala-



KA347 – Az ifjúság megyei szintű informális csoportosulásainak megerősítése 

2018 – 3 – HU01- KA347 – 059948 

kulható konfliktus helyzeteket, a fiatalok - dön-

téshozók közötti hatékony párbeszédet, baráti- 

és párkapcsolatokat, illetve a tanár-diák konflik-

tusok tematikáit járták körbe. 

 

A problématérkép során a résztvevők a szóra-

kozási lehetőségek hiányát, illetve több kultu-

rált szórakozóhely létesítését, az ifjúsági fej-

lesztésekre szánt alacsonyabb lokális forráso-

kat emelték ki. Mindamellett, hogy probléma-

ként említették még az oktatási rendszer kor-

szerűtlenségét, az ifjúsági rendezvények hiá-

nyát, a kevés helyi munkalehetőséget, a magas 

albérletárakat, valamint a fiatalok érdekérvé-

nyesítésének a hiányát, ugyanakkor megjelent 

az internetes zaklatás, online bántalmazás té-

maköre is. A tréningek közül a résztvevők elő-

zetesen a tárgyalástechnikát választották. 

Az eseményen a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemu-

tatása mellett a megyei és helyi civil szerveze-

teknek is lehetőségük nyílt a tevékenységeik 

megismertetésére. A problématérkép során a 

résztvevők az élhetőbb város, az egészség és a 

média szerepét emelték ki. A záró tréning té-

mája a helyi igények felmérése volt.
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A találkozó alkalmával problémaként merült fel 

a fiatalokat elérő kommunikációs csatornák hi-

ánya és/vagy azok hatékonytalansága, melynek 

következtében nem értesülnek az esetlegesen 

őket érintő rendezvényekről és különböző lehe-

tőségekről sem. A beszélgetések során felme-

rült még a nem jól működő DÖK rendszer prob-

lematikája és a DÖK tagok megbecsültségének 

hiánya, a nem megfelelő tömegközlekedés 

Kecskeméten és a környéken, a fiatalok szóra-

kozási lehetőségeinek korlátozottsága, illetve a 

kulturált szórakozási lehetőségek bővítésének 

igénye. A problémák megfogalmazását köve-

tően a döntéshozók megoldási javaslatokat is 

felvázoltak, külön kiemelve, hogy Kecskeméten 

fókuszba kerül a fiatalok elérése és bevonása, 

illetve olyan programok, rendezvények és kép-

zések szervezése, melyek az ifjúság igényeire 

épülnek.  

Az Ifjúsági Napnak kiemelt célja volt a városban 

jelenleg már futó, illetve a jövőben megvaló-

suló, az ifjúságot érintő infrastrukturális beru-

házások és programok megismertetése a részt-

vevőkkel. Nem titkolt célként határoztuk meg a 

Somogy megyei fiatalok és civil szervezetek na-

gyobb mértékű bevonódását a Nemzeti Ifjúsági 

Tanács életébe. A problémák feltárását és a 

résztvevők megismerkedését követően Kapos-

vár polgármestere, Szita Károly és Nagybajom 

polgármestere, Pirka Mátyás kifejezte szándé-

kát a jövőbeli együttműködésre. A résztvevők 

meghívást kaptak a döntéshozóktól (Kaposvár 
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és Nagybajom város vezetésétől) egy önkor-

mányzati látogatásra, illetve ígéretet a megkez-

dett beszélgetés és a felmerülő problémák 

megoldásának folytatására. A programot tré-

ninggel zárták a résztvevők. 

A Zala megyei kerekasztal beszélgetésen részt 

vett Nagy Bálint, Keszthely Város polgármes-

tere, Horváth Tamás önkormányzati képviselő, 

Hegedüs Zoltán, a Nemzeti Ifjúsági Tanács el-

nöke, valamint Jakabfi László óvodai-iskolai se-

gítő tréner. A délelőtt folyamán került sor a 

problématérkép elkészítésére, délután pedig a 

résztvevők ajánlásokat fogalmaztak meg a 

World café módszerével, melynek alkalmával 

olyan témákat érintettek, mint a nemzeti együtt-

élés kérdésköre a fiatalok körében, érdekképvi-

seleti lehetőségek települési szinteken, illetve 

az aktuális oktatási helyzetkép. A felmerült 

problémák és megoldási javaslatok megvitatá-

sát követően, a résztvevők két csoportot al-

kotva egy-egy tréningen vettek részt a helyi igé-

nyek és a rendezvényszervezés témaköreit bon-

colgatva.  

 

 

A nap első blokkjában - a csapatépítő játékokat 

követően - két szekcióra bontottuk a résztvevő 

fiatalokat, ahol két különböző témát dolgoztak 

fel. Az első szekcióban a „Key-rapid” tréninggel, 
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a munkaerő-piaci ismeretekkel és kompetenci-

ákkal ismerkedhettek meg. A másik szekcióban 

a jövő (lehetséges) szakmáit, és az ezekhez 

szükséges készségeket mutatták be. A problé-

matérkép megalkotása után a helyi döntésho-

zókkal és szakemberekkel való kerekasztal be-

szélgetés alkalmával választ kaptak a problé-

mafák létrehozásakor felmerült kérdésekre. A 

résztvevők közösen ajánlást készítettek a té-

mákban érintett bizottságok részére, amit a he-

lyi delegált juttatott el a számukra. A programot 

tárgyalástechnika és érdekképviseleti tréning 

zárta. 

A békéscsabai fiatalok és döntéshozók által 

körbeült kerekasztal beszélgetés alkalmával az 

alábbi témák merültek fel: helyi ifjúsági élet 

helyzete, oktatási rendszer problémái és hiá-

nyosságai, illetve érdekérvényesítési lehetősé-

gek a fiatalok számára. Az Ifjúsági Nap délutáni 

részében a résztvevők közösen felvázoltak egy 

problématérképet az elhangzottak alapján. Az 

itt megvalósuló tréning témája a rendezvény-

szervezés volt. 

A szekszárdi Ifjúsági Nap az addigra már ha-

gyománynak számító napirendi pontok szerint 

zajlott le. A Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatá-

sát követően elkezdődött a kerekasztal beszél-

getés, amelyben a meghívott vendégek külön-

böző témakörökben oszthatták meg vélemé-

nyüket és reagálhattak a feltett kérdésekre.  A 

beszélgetés során számos probléma felvetésre 

került, melyre azonnali megoldási javaslatok is 

érkeztek a döntéshozók részéről. A probléma-

térkép során olyan témák merültek fel, mint az 

oktatás aktuális helyzete, az ifjúsági érdekkép-

viselet, az információk és a kommunikációs 

csatornák hiánya az ifjúsági rendezvények vo-
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natkozásában, valamint előtérbe kerültek a tö-

megközlekedéssel összefüggő gondok és prob-

lémák is. 

A kerekasztal beszélgetések során - amelyeken 

alpolgármester, önkormányzati képviselő és if-

júsági szakember egyaránt részt vett - a vidéken 

maradás, a fiatalok elhelyezkedése és a társa-

dalmi aktivitásuk erőssége merült fel témaként. 

A problématérkép elkészítésekor a megjelent fi-

atalok a lakhatási kérdés problémáját érezték a 

legégetőbbnek. Az ebédszünet után a külön-

böző ifjúsági kezdeményezésekkel (formális és 

informális csoportok) ismerkedhettek meg a 

résztvevők, valamint kommunikációs tréninge-

ken vehettek részt. 

A bemutatkozásokat követő kerekasztal be-

szélgetések során, a meghívott vendégek kü-

lönböző témakörökben oszthatták meg vélemé-

nyüket és reagálhattak a feltett kérdésekre. A 

problématérkép során olyan témák merültek fel, 

mint a nem funkcionális tömegközlekedés, a 

szabadidős tevékenységek hiánya, az oktatás 

nem megfelelő minősége, a diákok túlterhelt-

sége, az ifjúsági ház és a közösségi terek hiá-

nya, több kulturált szórakozásra alkalmas hely 

biztosítása. Továbbá problémaként fogalmaz-

ták meg a résztvevők a nemzetközi és mobili-

tási programok promótálásának, illetve a korlá-

tozott és költséges sportolási lehetőségek hiá-

nyát. 
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Az alacsony civil aktivitás, a fiatalok elvándor-

lása, a megyében tapasztalható marginalizáció 

mind - mind kulcsfontosságúvá tették az ese-

ményt, és annak sikeres lebonyolítását. Kiemelt 

téma volt a fiatalok helyi ügyekbe való bevoná-

sának kérdése, a mentális egészség tematikája, 

valamint a helyi ifjúsági rendszerek működése. 

A szünetet követően a megyében működő és a 

fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek és infor-

mális csoportok mutatkoztak be, amit a problé-

matérkép elkészítése, majd egy érdekképvise-

leti tréning követett. 

 

Az utolsó rendezvényre Baranya megyéig utaz-

tunk. A kerekasztal résztvevői a lehető legszé-

lesebb körből és területekről érkeztek, szemlél-

tetve az ifjúsági munka és a fiatalokat érintő té-

mák sokszínűségét. Az eseményen központi té-

maként került elő a lakhatás problematikája, a 

közösségi aktivitás hiánya, az egészségügy 

helyzete, Baranya megye túlzott Pécs-centrikus 

közlekedése, valamint az érdekképviseleti ne-

hézségek is a beszélgetés témáját képezték. A 

napot egy készségfejlesztő tréning zárta.  



KA347 – Az ifjúság megyei szintű informális csoportosulásainak megerősítése 

2018 – 3 – HU01- KA347 – 059948 

Az Ifjúsági Napok alkalmával a résztvevők több 

mint kétszáz egymással összefüggő, több he-

lyen előforduló problémát azonosítottak, amely 

csoportosításával hét fő témát jelöltek ki, ezek-

hez kapcsolódóan szakmai ajánlások kerültek 

kidolgozásra. 

Az Ifjúsági Napok során elkészített probléma-

térképek a projekt kulcsfontosságú elemei. 

Ezek mentén a projekt megvalósítói az ok-oko-

zati összefüggések rendszerezésével, a problé-

mák azonosításával szakmai ajánlásokat, meg-

oldási javaslatokat dolgoztak ki. A problématér-

kép csoportosítása során 7 fő terület rajzoló-

dott ki. A szakmai ajánlások elkészítése az 

alábbi területek mentén valósult meg:

 

A. Ifjúsági érdekképviselet 

B. Közlekedés  

C. Közösségi és közéleti aktivitás 

D. Munkavállalás és jövőtervezés  

E. Oktatás 

F. Digitális média és műveltség  

G. Szabadidő, egészség 
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Az ifjúsági érdekképviselet és a fiatalok szak-

mai képviselete fontos küldetés a NIT életében 

és az egész ifjúsági szektoron belül. A célcso-

port képviseletét az oktatási rendszer keretei 

között a diákönkormányzatok (általános és kö-

zépiskolai szinten), valamint a hallgatói és dok-

torandusz önkormányzatok (a felsőoktatásban) 

látják el. Míg utóbbiak szerepét, feladat- és fe-

lelősségi köreit világosan meghatározza a 

Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény (2011. 

évi CCIV törvény), addig az előzők esetében a 

Köznevelési törvény (2011. évi CXC törvény) mi-

nimális jogköröket szab meg. A köznevelésben 

a három évente megrendezésre kerülő Orszá-

gos Diákparlament, valamint a 2017-ben létre-

hozott Országos Diáktanács hivatott érdekkép-

viseleti és érdekartikulációs feladatokat betöl-

teni, míg a felsőoktatásban mindezt tagszerve-

zetei, a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciája és Doktoranduszok Országos 

Szövetsége látják el.  

A Minisztérium és a szakmai szervezetek, vala-

mint az ifjúsági szakemberek közötti formali-

zált egyeztetés – korábban az Ifjúságszakmai 

Egyeztető Fórum, majd ezt követően a Kerek-

asztal a Fiatalokért – az elmúlt években keve-

sebb hangsúlyt kapott. Az országos szerveze-

tek, mint például a Nemzeti Ifjúsági Tanács az 

EMMI-vel kötött stratégiai partnerségi megálla-

podás révén formális és strukturált módon ké-

pesek az érdekképviseletre, azonban a szektor 

részéről szélesebb körű társadalmi párbe-

szédre van igény.  

A fiatalok esetében a települési szintű egyezte-

tési fórumok és a helyben történő bevonásuk 

kulcskérdések. Az önkormányzati törvény 

(2011. évi CLXXXIX. törvény) keretrendszerben 

határozza meg az ifjúsági célú feladatokat, a fi-

atalok bevonásának módjairól azonban nem 

rendelkezik. Ez országos szinten eltérő mintá-

kat eredményezett: vannak települések, ahol ki-

válóan működik a párbeszéd a fiatalok és a dön-

téshozók között, az alulról jövő kezdeményezé-

sek célt érnek és támogatást élveznek, míg más 

városokban sokkal alacsonyabb szinten valósul 

meg a fiatalok bevonása. Ezt a célt segíthetnék 
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az ifjúsági szervezetek mellett a települési szin-

ten működő diák- és ifjúsági önkormányzatok 

és városi diáktanácsok, azonban ezek megléte 

is esetleges, számos megyei jogú város nem 

rendelkezik hasonló szervezetekkel. 

! A nagyobb településeken működő is-

kolák diákönkormányzatai és egyéb ifjúsági 

szervezetei közötti kooperáció hiánya, sok he-

lyen hiányzik ezek koordinációja. Nem tekintik 

partnernek igazán a diákönkormányzatokat és 

a fiatalok különböző formális- vagy nem formá-

lis közösségeit, a települések ifjúsági célú for-

rásai esetlegesek.  

! Élhetőbb városi körülmények kialakí-

tása a fiatalok számára. Véleményük szerint az 

élhető város legfőbb jellemzői, hogy megfelelő 

tanulási, tömegközlekedési, szórakozási és vá-

sárlási lehetőséget biztosítson. Legyen olyan 

hely/közösségi tér, amit a fiatalok használhat-

nak, magukénak érezhetnek. Akkor érzik egy te-

lepülésen magukat fontosnak, ha a felnőttek és 

a döntéshozók meghallgatják őket és a megfo-

galmazott véleményükre és igényeikre válaszo-

kat is kapnak.  

! Az iskolai diákönkormányzatok mű-

ködésével kapcsolatos komplex problémakör 

nagyon sok helyszínen került elő: nem működik 

jól a Diákönkormányzatok rendszere, illetve 

nincs is valós szerepük, emiatt komoly nehéz-

ség a fiatalok bevonása. Problémaként definiál-

ták a lemorzsolódást és a motivációvesztést, a 

fiatalok inaktívvá válását. Elhangoztak olyan 

vélemények is, miszerint az őket segítő pedagó-

gusok esetében szintén előfordulnak motivá-

ciós problémák, vagy épp ellenkezőleg, túlságo-

san is beleszólnak az ifjúsági szervezetek mű-

ködésébe. Hiányoznak a valós jogkörök, és bár-

miféle anyagi forrás.  

! A fiatalokhoz nem jutnak el a korosz-

tályi információk, vagy azok elvesznek - pl. nin-

csenek tisztában a jogaikkal -, vagy nem haté-

kony csatornán próbálják meg eljuttatni azokat, 

így nem értesülnek a rendezvényekről, esemé-

nyekről, a különböző őket érintő lehetőségekről 

sem. Ebben a fajta kommunikációban mind lo-

kális, mind globális szinten látnak hiányosságo-

kat a fiatalok.  

! Hiányoznak azok a kommunikációs 

csatornák, amelyeken keresztül a fiatalok helyi 

szinteken valóban artikulálhatják a véleményü-
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ket. Továbbra is sokszor előfordul, hogy nem ér-

zik igazán a partnerséget és a nyitottságot a 

döntéshozók részéről, a városi kezdeményezé-

sek gyakran felülről szerveződnek. 

! Úgy vélik sokkal több képzésre, tré-

ningre és felkészítésre lenne szükségük az ak-

tív állampolgárrá váláshoz és a hatékony érdek-

képviselethez. Fontos lenne számukra, hogy 

olyan területeken, mint a vitakultúra, a kommu-

nikáció, a közösségfejlesztés, a személyiség-

fejlesztés vagy a megfelelő önismeret, képzé-

seket biztosítsanak.  

! Az érdekérvényesítési lehetőségek 

sikerességének megítélése esetleges a fiatalok 

szemében. (Iskolai DÖK: a fiatalok elsősorban 

úgy látják, hogy ez igazából nem egy komoly op-

ció, mivel hiányzik az érdekképviselet. Nem lát-

ják a folyamatokat, nem értik, hogyan is szol-

gálja ez a szervezet az ő érdekeiket. // Telepü-

lési DÖK: a kialakult szemlélet az, hogy a városi 

DÖK mindösszesen egy rendezvényszervező 

csapat. A fiatalok kevésbé vannak tisztában az-

zal, hogy hogyan is érvényesíthetnék érdekei-

ket, szükséges lenne, hogy erről a területről töb-

bet megtudjanak. Fontos a Városi Diákönkor-

mányzat láthatóbbá tétele.) Szükség van azon 

szakemberekre, akik segítik települési és isko-

lai szinteken a fiatalok felkészítését, a demok-

ráciára nevelését. 

! Az ifjúsági érdekképviselet területén 

(diákönkormányzatok, hallgatói önkormányza-

tok) egyre nehezebb a zökkenőmentes utánpót-

lás biztosítása, nem kapnak megfelelő ingere-

ket a fiatalok a kortársaiktól, illetve a felettük 

lévő korosztályoktól sem.  

! A településeken megvalósuló rendez-

vények szervezői (önkormányzat, művelődési 

ház, könyvtár stb.) nem vagy nagyon kis szám-

ban keresik fel a fiatalokat, illetve kérik ki véle-

ményüket. Ezek az alkalmak, bár a fiatalokat cé-

lozzák meg, nem minden esetben a célcsoport 

valós igényeire reagálnak.  

! A fiatalokkal foglalkozó szakembe-

rek részéről hiányként fogalmazódott meg egy 

országos szintű szakmai és érdekegyeztetési 

fórum megléte, ahol a különböző szakpolitikai 

aktoroknak közvetlenebb formában mondhat-

ják el a véleményüket. 

! A fiataloktól igényként jelent meg az 

őket célzó helyi stratégiai anyagokba és cselek-

vési tervekbe való bevonásuk, illetve ahol nem 

léteznek még ilyen dokumentumok, azok létre-

hozása is célként fogalmazódott meg.  
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! A szakmunkás fiatalok integrálása a 

civil társadalomba. 

A települési önkormányzatok ifjúsági célú fel-

adatellátását definiáló szabályozási környezet 

és finanszírozás felülvizsgálata – ifjúsági refe-

rensek szerepének erősítése. A települések 

ösztönzése ifjúsági stratégia és ahhoz kapcso-

lódó cselekvési tervek kidolgozására, elfogadá-

sára. A fiatalok hatékonyabb bevonása az őket 

érintő ügyek és kérdések megtárgyalásába, a 

környezetük alakításába, a párbeszéd ösztön-

zése helyi szinteken.  

A vidékfejlesztési programok, infrastrukturális 

fejlesztések esetében kellő figyelmet fordítani 

a fiatalok igényeire, a számukra vonzó környe-

zet megteremtésére és kialakítására. Az intéz-

ményi szinten működő diákönkormányzatok 

működési környezetének fejlesztése, ezen in-

tézmények jogköreinek és funkcióinak erősí-

tése. A települési szinteken működő fórumok 

erősítése, fejlesztése, létrehozásának ösztön-

zése ott, ahol mindez nincs meg. Cél a fiatalok-

kal való hatékonyabb kétirányú kommunikációs 

csatornák létrehozása, az ifjúsági korosztály ér-

dekképviseleti tevékenységének ösztönzése 

különböző programokkal, képzésekkel, illetve a 

fiatalok felkészítése a társadalmilag aktív ál-

lampolgárrá nevelésre. 

A felmerülő ügyeket és az azokhoz kapcsolódó 

megoldásokat helyi és országos kérdésekre 

csoportosítottuk. 

Lokális szintekre vonatkozó javaslatok: 

✓ Az önkormányzatok ösztönzése a fia-

talokkal való strukturált egyeztetési fórumok ki-

alakítására. Az ehhez kapcsolódó jó gyakorla-

tok és módszertanok összegyűjtése, elérhetővé 

tétele az önkormányzatok számára. 

✓ Az ifjúsági referensek kötelező jelleg-

gel történő foglalkoztatása (végzettséggel ren-

delkező és csak ezzel a feladattal foglalkozó 

szakemberek) legalább a megyei jogú városok 

esetében. 

✓ Ifjúsági stratégiák, és azokhoz kap-

csolódó cselekvési tervek elkészítése, aktuali-

zálása a minimum 15 000 lakossal rendelkező 

települések esetében.  

✓ Olyan applikáció fejlesztése, amelye-

ken keresztül az önkormányzat helyi szinten 

tudja megkérdezni a település fiataljait az őket 
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érintő ügyek és kérdések kapcsán, valamint az 

ifjúsági területért felelős képviselő, alpolgár-

mester, polgármester online tarthat fogadóórát 

a fiataloknak.  

✓ Ifjúsági célú közösségi terek, ifjúsági 

házak létrehozása azokon a településeken, ahol 

nincsenek, a helyben működő ifjúsági civil szer-

vezetek és szakemberek bevonása.  

✓ Az Erzsébet Ifjúsági Alap által mű-

ködtetett közösségi terek hálózatának valami-

lyen formában történő fenntartása, pl. a Civil In-

formációs Centrumok és a Család, Esélyte-

remtő és Önkéntes Házakhoz hasonló címbirto-

kosi rendszer bevezetése. 

Országos szintekre vonatkozó megoldási javas-

latok: 

✓ A Diákönkormányzatok esetében az 

egyetértési jog visszaállítása, valamint az álta-

luk kitalált és megvalósítani kívánt programok 

finanszírozására szolgáló minimális intézményi 

költségkeret biztosítása. 

✓ A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 

keretösszegének növelése a helyi szintű ifjú-

sági programok támogatására. 

 
1 http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/ifju-
sagugy/nemzeti-ifjusagi/nemzeti-ifjusagi-strategia   

✓ A Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS)1 

helyett új ifjúsági stratégia kidolgozása és elfo-

gadása. 

✓ Szakmai egyeztető és érdekartikulá-

ciós fórum létrehozása, amely szakterületen-

ként segítheti a fiataloktól és a velük érkező 

szakemberektől, civil szervezetektől bejövő 

visszajelzések és vélemények becsatornázá-

sát. 

✓ A fiatalok demokráciára nevelésére 

és képzésére szolgáló programok támogatása, 

a Nemzeti Tehetségprogram keretei között tá-

mogatni a társadalmi felelősségvállalást, a köz-

életi aktivitást. 

✓ Az ifjúsági civil szervezetek és a köz-

nevelési intézmények között hatékonyabb 

együttműködés ösztönzése – pl. rendhagyó 

osztályfőnöki órák keretei között az érdekkép-

viselet és civil aktivitás fontosságának és pozi-

tív példáinak bemutatása.  

✓ Az ifjúsági kedvezmények rendszeré-

nek felülvizsgálata. 

✓ A fiatalokkal foglalkozó szakembe-

rek képzésének támogatása, a naprakész tudás 

http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/ifjusagugy/nemzeti-ifjusagi/nemzeti-ifjusagi-strategia
http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/ifjusagugy/nemzeti-ifjusagi/nemzeti-ifjusagi-strategia
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megszerzését célzó programok, és oktatási te-

vékenységek, nem formális képzések erősítése. 

2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelés-

ről 29. A tanulók közösségei, a diákönkormány-

zat vonatkozó pontjainak módosítása, felülvizs-

gálása. 

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram (GYIA) ke-

retösszegének növelése. 

A 88/2009 (X. 29.) OGY határozattal elfogadott 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia felülvizsgálata, új 

stratégia megalkotása.  

Ifjúsági érdekegyeztető fórum létrehozása. 

A 2021 – 2027 közötti uniós források kapcsán 

a fiatalok demokratikus intézményeinek és he-

lyi közösségeinek megerősítését célzó progra-

mok és projektek finanszírozása. 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi 

önkormányzatairól módosítása a II. Fejezet Fel-

adat – és hatáskörök 13 § részben. 

A fiatalok helyi szinten történő bevonása hoz-

zájárul a településéhez való kötődésük megerő-

sítéséhez és ezáltal elősegítheti a vidéken ma-

radásukat, csökkentve ezzel a fővárosba és kül-

földre irányuló elvándorlást. Az érdekképvise-

leti fórumok erősítése révén létrejövő hatéko-

nyabb párbeszéd szintén ezt szolgálja, azon túl, 

hogy a fiatalok alakítói lehetnek a környezetük-

nek. A diákönkormányzatok szerepének erősí-

tésével már a köznevelés alatt testközelből 

megtapasztalhatják a társadalmi szerepválla-

lás fontosságát, nő az állampolgári aktivitásuk, 

ami erősíti bennük a demokrácia intézmény-

rendszerébe vetett bizalmat, ez pedig hozzájá-

rulhat a választásokon való részvételi arányuk 

növekedéséhez. A programok és képzések egy-

aránt szolgálják a fiatalok felkészítését arra, 

hogy cselekvő közösségeket hozzanak létre, 

amelyek egy jól működő társadalom alapjai. 
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A közlekedésben igénybe vett szolgáltatások 

közül a fiatalokat elsősorban a közúti személy-

szállítás (egyéni közlekedés, közösségi közle-

kedés), valamint a vasúti személyszállítás 

érinti. Magyarországon más EU-s országhoz ha-

sonlóan növekszik a mobilitási igény. Emiatt a 

közúti forgalom és az ezzel együtt járó környe-

zetterhelés is nő. A közúton történő személy-

szállítás esetében nehézkes a módváltás az 

utas szempontjából. Hiányoznak az intermodá-

lis létesítmények. A közösségi közlekedésben 

nem alakultak ki szövetségi rendszerek, emiatt 

a kapacitások felhasználása nem hatékony és 

nem versenyképes. Sok esetben a vasúttal ellá-

tott területeken a vasútra történő közúti autó-

busz-csatlakozás nem megoldott, sőt az együtt-

működés helyett egymással versenyeznek. 

Ezek a problémák vezetnek ahhoz, hogy a fiata-

lok elégedetlenek a közösségi közlekedés által 

kínált szolgáltatásokkal. 

Késő esti közlekedés 

Problémát okoz, hogy a településen nincsenek 

esti és éjszakai járatok, ezek elmaradása miatt 

a fiatalok nem tudnak hazautazni, ha más vá-

rosban laknak. Mindez gátolja őket az esti prog-

ramokon való részvételen. 

„Bejárás” 

Sok fiatal nem azon a településen lakik, ahol a 

tanulmányait folytatja vagy ahol dolgozik. 

Többségük a közösségi közlekedést veszi 

igénybe, hogy eljusson az iskolába. Vélemé-

nyük szerint sok helyen nem igazítják a busz- és 

vonatjáratokat ehhez az életvitelhez. Reggel 

nem indítanak elegendő buszjáratot, ezért tö-

meg kényszerül egy-egy kocsiba. 

Probléma a fiatalok körében, hogy bejáró diák-

ként nem tudnak bent maradni a nagyvárosban 

tanítás után, ugyanis az utolsó helyközi busz és 

vonatjáratok korán elindulnak. Így nincs lehető-

ségük iskolán kívüli tevékenység elvégzésre, 

amivel tanulmányaik eredményességét növel-

hetnék, sőt a társas kapcsolatok kialakulásá-

ban is gátolja, hiszen a barátokkal, kollégákkal 

nem tud közösen részt venni kulturális progra-

mokon. 
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Tömegközlekedés racionalizálása 

Gyakran nincs összehangolva a helyi buszjárat 

a helyközi busz- és vasútmenetrenddel. A fiata-

lok problémaként említették, hogy a buszjára-

tok indulása és a menetrend nincs a tanóráik 

kezdetéhez és végéhez igazítva. Emiatt vagy 

sokkal hamarabb érnek oda, vagy sokat kell vár-

niuk a buszra/vonatra, vagy esetlegesen elkés-

nek az óráról, illetve lekésik a járatot. 

Intenzívebb időszakokban van, hogy nem lehet 

felférni egy-egy buszra, így a kapacitáshiány mi-

att gyakran késnek el az órákról. 

Tömegközlekedés használatának finanszíro-

zása, jegyek/bérletek megvásárlása 

Többen is említetták, hogy drágának találja a 

helyi- és helyközi bérletárakat, illetve, hogy azo-

kat kevés helyen tudják megvásárolni. A tömeg-

közlekedési eszközön nehézkes a jegyvásárlás, 

de az elővételes jegyárusítás gyakran nem le-

hetséges, vagy túl nagy a sor a lehetőségek hi-

ánya miatt. 

Említést tettek arról is, hogy a sok esetben a 

buszsofőrök nem tudnak az adott összegből 

visszaadni a jegyvásárlást követően. 

Magyarországon a személyszállításban érde-

kelt szolgáltatóknak olyan megoldási javaslato-

kat kínálni, amely elsősorban a fiatalok, de szé-

lesebb körben a teljes lakosság problémáira vo-

natkozik. Cél, hogy a fiatalok a tömegközleke-

désre, mint elsődleges lehetőségre gondolja-

nak. Ösztönözni kell a települési közösségi köz-

lekedési szolgáltatókat, hogy teremtsék meg a 

XXI. századi követelményeknek megfelelő esz-

közparkot, valamint az ezzel kapcsolatos szol-

gáltatásokat. 

Azon adóknak, amelyeknek egy része visszake-

rül a településre az elosztását újragondolni és 

a személyszállítás fejlesztésére fordítani, lépé-

seket kezdeményezni abba az irányba, hogy a 

helyi közösségi közlekedést fiataljaink térítés-

mentesen használhassák. 

Az éjszakai járat hiányát a fiatalok elsősorban 

azzal indokolták, hogy a pénteki és szombati 

estéken a szórakozási lehetőségük korláto-

zottá válik. Kézzelfogható javaslat, hogy a me-

gyei jogú városok péntek – szombati estékre 
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indítsanak éjszakai járatokat. Az éjszakai jára-

tok útvonalát, valamint a szükséges járatszám 

mennyiségét igényfelmérés után javasolt meg-

állapítani. 

Felül kell vizsgálni a Volán társaságoknak a me-

netrendjét, azt, hogy a jelenleg érvényben lévő 

buszközlekedés mennyire szolgálja az utazókö-

zönségét igényét. Azt javasoljuk, hogy a menet-

rendben inkább több lassú járatot indítsanak az 

esti órákban, hogy a kistelepüléseken élők is 

megfelelő tömegközlekedéssel legyenek el-

látva. Segítve ezzel a fiatalokat a hétköznapok-

ban, hogy tanulmányaikban még eredménye-

sebbek legyenek.  

Számos tapasztalat azt mutatja, hogy a hely-

közi személyszállítással foglalkozó cégek nem 

hangolják össze tevékenységüket, emiatt sok 

időt tölt el az utazóközönség a várakozással. 

Megoldást lehet, ha az egyes régiókban koordi-

náltabban valósul meg a közösségi közlekedés 

menetrendjének összehangolása. 

Távlati cél lehet a tömegközlekedés térítés-

mentessé tétele 10 éven belül minden megyei 

jogú városban a diákok, hallgatók számára. Eu-

rópában már több olyan város is van, ahol az ál-

landó lakcímmel rendelkező lakosok számára 

az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a 

közösségi közlekedési eszközök használatát. 

Ennek financiális hátterét az adhatja, ha átala-

kításra kerül az iparűzési adó felhasználásáról 

szóló rendelkezés, vagy új adó formát vetnek ki 

azon vállalkozókra, akik az adott településen 

rendelkeznek állandó lakcímmel. Azon szolgál-

tatóknál, ahol nem lehetséges az elektronikus 

jegyvásárlás, ott mindenképpen fontos, hogy 

fejlesszék elektronikus jegykezelési rendszere-

iket. 

Át kell tekinteni a különböző helyi és egyéb 

adók felhasználását, hogy egy újra szabályo-

zással több pénzt tudjanak fordítani a közös-

ségi közlekedés finanszírozására. Utazási szo-

kásokkal kapcsolatos felmérések készítése, ki-

értékelése a személyszállításban résztvevő 

szolgáltatóknak. A kiértékelések után kapott 

eredmények beépítése a menetrendekbe, és a 

szolgáltatás színvonalát emelő egyéb terüle-

tekre. 

A közösségi közlekedés fejlesztésével nem-

csak azt érjük el, hogy nő az utazó közönség és 



KA347 – Az ifjúság megyei szintű informális csoportosulásainak megerősítése 

2018 – 3 – HU01- KA347 – 059948 

fenntarthatóbbá válik a szolgáltatás a még kis 

lélekszámú településeken is, hanem csökkeni 

fog a gépkocsik használata, és ezáltal csökken 

a légszennyezettség. Ez utóbbi csökkenése ma-

gával hozza azt, hogy kevesebb lesz az ebből 

eredeztethető megbetegedések száma. Ezen 

kívül, ha az állomások és P+R, B+R parkolók 

környékén fedett kerékpártárolókat is kialakí-

tunk, amit az utazók használhatnak, hozzájárul-

hatunk a testi egészségük megtartásához is. 

Ha a fiatalok számára követhetőbb és élhetőbb 

közlekedési megoldásokat tudunk garantálni, 

segíthetjük őket mind a tanulmányi, mind társas 

viselkedésük fejlődésében. 

A 35 év alatti korcsoportoknál az önkéntesség 

az átlagosnál továbbra is alacsonyabb, 24,6% 

 
2 Önkéntesség Magyarországon 2018 – Első eredmé-
nyei      
3 Magyar Ifjúság Kutatás 2016 – Gyorsjelentés 83. 
old 

és 33,8% között van.2 Ennek az egyik fő oka, 

hogy a tanulmányokkal párhuzamos, vagy az 

azokat közvetlenül követő önkéntesség ha-

zánkban még kevésbé elterjedt. A 2016-os ifjú-

ságkutatás adatai alapján a fiatalok 25%-a kö-

tődött valamilyen módon szervezethez, a meg-

kérdezett fiatalok közül sportklubokhoz vagy 

sportegyesületekhez kapcsolódnak a legtöb-

ben (11%), ezt követik a diák és hallgatói szer-

vezetek, valamint a szabadidős organizációk 

mintegy 9, illetve 5%-kal3. A saját bevallása sze-

rint, a 15–29 éves fiatalok 5 százaléka kapcso-

lódik bármilyen lazább közösséghez, mozga-

lomhoz, csoporthoz (pl. zenekar, hobbi csopor-

tok, filmklub, stb.) A fiatalok 44%-át egyáltalán 

nem, további 20%-át pedig alig érdekli a poli-

tika.4 

! A köznevelésből kilépve, az iskolai ta-

nulmányokat befejezve jelentősen átalakul a fi-

atalok motiváltsága, és csökken az alulról ér-

4 Magyar Ifjúság Kutatás 2016 – Gyorsjelentés 81. 
old 
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kező produktív öntevékeny közösségi szervező-

dések és kezdeményezések száma. Mindez 

egyre inkább elszigeteltségre, motiválatlan-

ságra ad okot. 

! A fiatalok problémaként definiálták 

az önkéntes lehetőségeknek és programoknak 

a hiányát települési szinteken, továbbá az ön-

kéntes kezdeményezések, akciók hiányát, a 

meglévő jó gyakorlatok szerepének hangsúlyo-

zását, megbecsültségének erősítését. 

! A résztvevők általános problémaként 

élték meg az összetartás/összetartozás hiá-

nyát település szinten, főként az egyetemisták 

és a középiskolások körében mutatkozott meg 

a probléma. Települési szinten még mindig ál-

talános és visszatérő probléma a fiatalok nehéz 

elérése és bevonása mind a helyi, mind a me-

gyei rendezvényekbe, a közösségi aktivitásuk 

növelése, mivel nehéz elérni az ingerküszöbö-

ket bármilyen akcióval, kezdeményezéssel.              

! Néhány megyében visszatérő problé-

maként azonosították a társadalom peremén 

élő csoportok - mint a romák vagy éppen a haj-

léktalanok - helyzetét, a társadalmi integráció-

jukkal kapcsolatos kérdésköröket, illetve a ve-

lük való kezdeményezések hiányát. 

! Visszatérő problémaként jelent meg 

a helyi, megyei szinteken a kialakított zöld terü-

letek, zöld övezetek hiánya. Olyan területek, 

ahol egyrészt a szabadidejüket hasznosan töl-

tehetik el, másrészt a szabadban lehetnek, 

komfortos környezetben tanulhatnak és alkot-

hatnak. 

!  Általános problémaként jelent meg, a 

napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek ör-

vendő környezetvédelmi projekteknek a hiánya: 

olyan kezdeményezések és aktivitások összes-

sége, amelyeket városi szinten tudnának megva-

lósítani. Erősen megjelent a fenntartható fejlő-

dés kérdésköre a Föld állapotának a megóvása 

érdekében.

Az ifjúsági közösségek, kezdeményezések, az 

informális csoportosulások létrejöttének a tá-

mogatása, a formális ifjúsági szervezetek meg-

erősítése, országos, megyei és helyi döntésho-

zatalban való részvételük fejlesztése, a fiatalok 

közösségi aktivitásához szükséges tudás-

transzfer biztosítása, a közéleti szerepvállalás-

hoz szükséges kompetenciák nem-formális ok-

tatása, a közösségek működtetéséhez szüksé-
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ges információáramlás és tapasztalatcsere elő-

segítése.  

Célként fogalmazódott meg az önkéntesség-

hez, az ifjúsági és közösségi kezdeményezé-

sekhez kapcsolódó jó gyakorlatok és módszer-

tanok összegyűjtése, illetve elérhetővé tétele az 

önkormányzatok és a fiatalok számára. Az ön-

kéntesek és az őket fogadó szervezetek, intéz-

mények felkészítése és kortárssegítők kép-

zése. A fiatalok iskolán belüli és kívüli közös-

ségi tevékenységek megvalósulásának a támo-

gatása, beleértve az ifjúság nemzetközi mobili-

tását (ifjúsági cserék, ösztöndíj programok) a 

nyelvtanulás, illetve a munka- és kulturális ta-

pasztalatszerzés céljából. Állampolgári, emberi 

és demokratikus jogokkal, valamint gyermek- 

és ifjúsági jogokkal kapcsolatos társadalmi ér-

zékenyítést szolgáló programok indítása. 

Az ifjúsági, közösségi tevékenységeket és ön-

kéntes projekteket koordináló intézményi és 

szolgáltató rendszer fejlesztése és támoga-

tása. A fiatalokkal foglalkozó szakemberek és 

képzők továbbképzését célul tűztük ki, különös 

tekintettel a nem formális képzési progra-

mokra. Az ifjúsági munka társadalmi elismert-

ségét támogató rendszerek létrehozása, az ifjú-

ságsegítők, ifjúsági közösségszervezők alkal-

mazásának ösztönzése szintén fontos mér-

földkő a fejlődésben. 

✓ Ifjúsági célú közösségi terek, ifjúsági 

házak létrehozása a helyben működő ifjúsági ci-

vil szervezetek és szakemberek bevonásával, 

azokon a településeken, ahol nincsenek hason-

lók. 

✓ Nemzeti Önkéntes Stratégia felülvizs-

gálata, illetve olyan stratégia alkotása, amely 

gyakorlatorientáltabb a jelenlegitől. Tartalma a 

fiatalok és szakemberek véleményének a kiké-

résével szülessen meg, egyfajta közösségi és 

közéleti életpályamodell alkotásával, amely az 

iskoláskortól kezdve végigkíséri a fiatalt a tár-

sadalmi felelősségvállalás és a személyes fej-

lődésének az útján. 

✓ A fiatalokkal foglalkozó szakembe-

rek képzésének támogatása, a naprakész tudás 

megszerzését célzó programok és oktatási te-

vékenységek, nem formális képzések erősítése 

az önkéntesség, a társadalmi és közéleti sze-

repvállalás témájában. 

✓ Az Erasmus+ ifjúsági programoknak 
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és pályázatoknak, illetve az Európai Ifjúsági 

Testület munkájának a célcsoporttal való széle-

sebb körben való megismertetése. A fővárosi 

szakmai napok mellett több vidéki pályázatíró 

alkalom biztosítása az ifjúsági korosztályok 

számára. 

✓ A fenntartható fejlődés, a környezet-

védelem jegyében országos akciók, rendezvé-

nyek és programok biztosítása a különböző 

szereplők bevonásával (Magyarország ENSZ If-

júsági küldötte, témában releváns döntéshozók 

és civil szervezetek, Nemzeti Fenntartható Fej-

lődési Tanács). 

✓ Állampolgári, emberi és demokrati-

kus jogokkal, valamint gyermek- és ifjúsági jo-

gokkal kapcsolatos társadalmi érzékenyítést 

szolgáló országos programok indítása. Olyan 

minisztériumok, háttérintézmények, ágazatok 

közötti szektorok, döntéshozók, civil szerveze-

tek és szakemberek bevonásával, akik hátrá-

nyos helyzetű, a társadalom peremére szorult 

csoportokkal foglalkoznak (hajléktalanok, ro-

mák, fogyatékossággal élők). 

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 

2005. évi LXXXVIII. törvény felülvizsgálata. 

Nemzeti Önkéntes Stratégia 1068/2012. (III. 

20.) számú Kormány határozat (A Nemzeti Ön-

kéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a 

végrehajtásához szükséges középtávú felada-

tokról) szabályozása, új stratégia alkotása. 

Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiá-

ról szóló 18/2013. (III. 28.) OGY határozat felül-

vizsgálata. 

A fiatalok társadalmi környezetének megerősí-

tése hozzájárul az ifjúsági közösségek megerő-

södéséhez. A jó gyakorlatok megosztása, egy-

más támogatása az ifjúsági és civil szervezetek 

között segíti az azonos területeken, vagy azonos 

problémával küzdő csoportok megoldásainak el-

terjedését, növelve a helyi közösség hozzáadott 

értékét, fiatalok helyben tartását, boldogulását. 

A szektorok és generációk közötti párbeszéd, a 

fiatal korosztályok bevonásával meghatározó 

szereppel bír a fiatalok helyben történő boldogu-

lásának elősegítésében.  

Az elégedettség növeléséhez hozzájárul az is, 

hogy a fiatalok a közösségben jól érzik magukat 

és amennyiben valamivel elégedetlenek, képe-
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sek az igényeiknek hangot adni. Az önkéntes te-

vékenységek által a fiatalok közéleti szerepvál-

lalása is erősödni fog, jobban el fognak kötele-

ződni különböző társadalmi ügyek, hátrányos 

helyzetű csoportok iránt.

A munkaerő-felmérés adatai szerint a 15–74 

éves népességen belül a foglalkoztatottak 

száma 2019 I. negyedévében közel 4,5 millió 

volt (4 millió 497 ezer), ami 62 ezer fővel meg-

haladta az előző év azonos negyedévi létszá-

mot.5 A foglalkoztatás bővülésének üteme 

2017 óta jelentősen veszített korábbi dinamiká-

jából, és – a gazdaság egyre több területén je-

lentkező munkaerő-utánpótlási gondok enyhíté-

sére született kormányzati intézkedések elle-

nére – csökken a mobilizálható munkaerő-tar-

talék. A 2019 I. negyedévében mért 1,4%-os fog-

lalkoztatotti létszámnövekedés lényegében 

 
5 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evko
zi/e_qlf021g.html  

megegyezett az előző év azonos időszakában 

mérttel.  A 25–54 éveseknek, azaz az ún. leg-

jobb munkavállalási korúaknak 83,8%-a minő-

sült foglalkoztatottnak, és ez az érték 3,1 szá-

zalékponttal volt kedvezőbb az uniót összessé-

gében jellemzőnél. A fiatalok foglalkoztatott-

sága tekintetében európai összehasonlításban 

lemaradással küzdünk, míg az említett időszak-

ban a 15–24 éves magyar fiatalok 29,8%-a dol-

gozott, addig az uniós átlag 35,7% volt.6 

A munka világában, sok más területhez hason-

lóan komoly átalakulások mennek végbe. A 

gyorsan változó munkaerő piaci igények és a 

munkaerő újratermelődési, megújulási és alkal-

mazkodó képessége nem mindig képes fel-

szívni a munkakeresőket, vagy csak olyan mun-

kát képes ajánlani, amely nem vonzó a fiatalok 

számára. Magyarországra jellemző általános 

problémák között szerepel a munkaerő rugal-

matlansága (mobilitásra és az innovációra, ma-

gas hozzáadott értékű képességekre, nyelvtu-

dásra) az alacsonyabb bérek (nemzetközi ösz-

szevetésben) és a jogszabályi környezet gya-

6 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-expla-
ined/index.php/Unemployment_statistics#Yo-
uth_unemployment  

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf021g.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf021g.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Youth_unemployment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Youth_unemployment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Youth_unemployment
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kori változása, valamint a modernebb, rugalma-

sabb foglalkoztatási változatok ismeretlen-

sége, elterjedtsége. A ma fiataljai gyakran olyan 

munkát tanulnak, amire a jövőben nem lesz 

szükség, és olyan körülmények között, ami már 

ma is nehezen hasznosítható. Magas a pályael-

hagyók és az ország-régió-település elhagyók 

száma is. A munkaerő Budapesten koncentrá-

lódik, veszélyeztetve a vidék jövőjét és lakha-

tási válságot generálva, hiszen a vidéki ingatla-

nok elértéktelenedése mellett a budapesti in-

gatlanok bérleti vagy vételi árának komoly 

emelkedésével jár.  

A magyar gazdaság 2018-ban 4,9 százalékkal, 

az EU-ban Lengyelország után a második leg-

gyorsabban növekedett. Komoly probléma a ru-

galmatlan lakáshelyzet, és az általános lakha-

tási problémák. A reális kezdő fizetés és a 

bruttó átlagbér (360.000) közötti pályakezdők 

nettó bére nem teszi lehetővé a munkahelyek-

hez közeli albérletet, illetve a dráguló lakások 

és albérletek miatt a legnehezebb helyzetben az 

első lakásuk megszerzését tervező fiatalok 

vannak. A Családi Otthonteremtési Kedvez-

 
7 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/lak-
ber18.pdf  

mény (CSOK) jelentős segítséget nyújt a csalá-

dot alapító fiataloknak, azonban a felsőoktatás 

elhagyása és a családalapítás közötti néhány 

éves (évtizedes) időintervallumban sokkal kor-

látozottabbak a fiatalok lehetőségei. 

A vidéki fiatalok Budapestre költözése komoly 

anyagi/családi segítség nélkül nehezen elkép-

zelhető. Ingatlanpiaci elemzések alapján 140 

és 165 ezer forint között vannak az átlagos al-

bérletárak a fővárosban. A vidéki nagyvárosok-

ban pedig jellemzően 110-120 ezer forintot kell 

fizetni egy bérelt lakásért. A KSH adatai szerint 

viszont az albérletben élők 80-90 ezer forintot 

fizetnek átlagosan a lakásokért.7 

! Perspektivikus jövőképre lenne szük-

ségük a fiataloknak. 

! Fiatalok helyben tartása: vidéki, régió 

és országos szinteken. 

! Diákmunka hiánya, egyetemi munka-

vállalás nehézsége. 

! Nagyok a különbségek az egyes tele-

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/lakber18.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/lakber18.pdf
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pülések között (vidék-főváros, nagyváros-kiste-

lepülések). 

! A lakhatási probléma a felsőoktatás 

alatt és munkavállalás kezdetén. 

! Kevés az olcsó vagy kedvezményes 

áron fellelhető szállás (pl.: önkormányzati laká-

sok hiánya - fecskeházak,  gólyaházak, 

munkásszállók, kollégiumok). 

! Szükség lenne a lakhatáshoz nyújtott 

komplex támogatások rendszerére. 

!  Munkás és szakmunkás fiatalok in-

tegrációja a civil társadalomba, illetve ennek hi-

ánya. 

! Országos szinten probléma a hagyo-

mányos értékrend, életvezetés és bölcsesség 

hiánya, fenn-nem-tartható társadalom és gaz-

daság megöröklése. Kérdéses a fenntartható 

energia, kultúra, mezőgazdaság és fizetőesz-

köz megléte, kialakítása, fejlesztése. 

! Külföldi munkavállalásról és tanul-

mányokról kevés az elérhető információ (pél-

dául az  Erasmus+). 

! Szükség lenne inkubátorházakra – pl. 

a hallgató mérnöki területen tanul, az  önkor-

mányzat és a cég közösen biztosítson 2 – 3 

évig támogatást a lakhatáshoz, ehhez azonban 

erősíteni kell az önkormányzatok és a munkál-

tatók közötti együttműködést. 

A magyar fiatalok képességeinek jobb kihasz-

nálása mellett, a lehetőségeik bővítése az elhe-

lyezkedés, lakhatás és képzések területén, 

olyan eszközökkel, amelyekkel itt tarthatók az 

országban, illetve minél közelebb a szülőhe-

lyükhöz.  

Megtalálni a munkaerőhiány és a munkanélküli-

ség strukturális, illetve a kereslet és a kínálat 

összhangját. Úgy növelni a női foglalkoztatott-

ságot, hogy az ne legyen ellenpólusa az anya-

ságnak és a családalapításnak.  

Jobban elosztani a munkahelyek kínálatát és 

csökkenteni a koncentrációt Budapesten. 

✓ A reálbérek növekedése mellett fon-

tos lenne a fiatalok lakhatási helyzetének javí-

tása. Ezen belül a tanulás, majd a munkaerőpi-

acra való belépés ideje alatti támogatásuk, szá-

mukra olyan megfizethető lakhatás biztosítása, 

mint a (színvonalas) munkásszállók, kollégiu-

mok, szociális bérlakások.  
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✓ A munkaerőpiaci pillanatnyi trendek-

kel szemben olyan munkaerő képzések biztosí-

tása, amely alkalmazkodóképes tudást biztosít.  

✓ A rugalmasabb foglalkoztatási for-

mák további jogi környezetének támogatása, 

ilyen munkakultúra népszerűsítése, támoga-

tása, ösztönzése.  

✓ Startup kultúra és magas hozzáadott 

értékű munkahelyek (pl. IT) támogatása, létre-

hozása. 

✓ A női munkaerőpiaci helyzet javítása, 

az anyaság (vagy épp otthonmaradás esetén 

apaság) idejének munkajogi elismerése (nyug-

díjban, foglalkoztatottsági idő beszámításá-

ban). 

✓ A gyermekvállalás melletti munka-

végzés támogatása a munkaadók ösztönzésé-

vel, extra szabadsággal, kötelező óvodai helyek 

támogatásával, stb.  

✓ A fiatalok elhelyezkedésének támo-

gatása munkahelyi ösztöndíj programokkal, kü-

lönösen a válságban lévő hátrányos régiókban.  

✓ A munkaerőpiaci elhelyezkedést tá-

mogató továbbképzések, speciális kompeten-

ciák (idegen nyelv, programozás) támogatásá-

val, annak a munkaadó általi támogatásával (ál-

lami fizetett szabadság erre az időre).  

✓ A fiatalok által indított vállalkozások 

inkubálása, pl. vállalkozási környezet létrehozá-

sával (jogi, adóügyi, cégadminisztrációs támo-

gatással). 

A létező jogszabályi környezet megvizsgálása a 

munka törvénykövének a rugalmas munkavég-

zésre vonatkozó szakaszainak módosítására. 

A fiatalokat munkaerőpiacra segítő támogatási 

rendszer felülvizsgálata, az ösztönzők újragon-

dolása, növelése. Szakképzés modern, kompe-

tencia alapú átgondolása, kiegészítése.  

Családügy és a munkaerőpiac összefüggései-

nek témájáról szakmai fórum létesítése (út a fő-

állású anyaság irányába). 

Kollégiumok, munkásszállók, szociális bérlaká-

sok építése, erre kedvezményes hitelek biztosí-

tása. 

Fiatal felnőttek nyelvtanulásának, ECDL és 
programozási készségek elsajátításának támo-
gatása.
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Ha a fiatalok könnyebben jutnak lakhatáshoz, 

könnyebben jutnak képzéshez és jobb munka-

helyeket fognak találni. A fiatalok és nők mun-

kaerőpiaci helyzetének növekedésével nő a 

gazdaság és nőnek az adóbevételek is. A hátrá-

nyos helyzetű régiók/települések a jobb foglal-

koztatottság miatt gyorsabban zárkóznak fel, 

kevésbé szakadnak le. A munkaerőpiac “szétte-

rítésével” a rugalmas munkavégzési kultúra el-

terjesztésével csökken a Budapest központú-

ság és a vidék nem néptelenedik el.  

A vidéki élet Magyarország kultúrájának szer-

ves része, stabilitásának alapja. A vidéki fiata-

lok elvándorlása riasztó mértékű, annak csök-

kentése komoly stratégiai cél. A női foglalkoz-

tatás és a gyermekvállalás összehangolása 

egyszerre jár gazdasági előnyökkel, de a 

nők/családok gyermekvállalási kedvét is növeli, 

ha senki nem esik ki tartósan a munkaerőpiac-

ról, hiszen a részmunkaidő (és egyéb rugalmas 

foglalkoztatottság) alternatíva a csak családtá-

mogatási eszközöknek és így hozzájárulhat a 

demográfiai/nemzetstratégiai célok teljesülé-

séhez is. 

A KSH adatai szerint hazánkban jelenleg 723,5 

ezer tanuló általános iskolai, 496,5 ezer tanuló 

középfokú oktatásban részesül (2019/2020-as 

tanév).  A felsőoktatási intézmények nappali 

képzésein 203,6 ezer – az előző évinél 1,7%-kal 

to ̈bb – hallgató folytatja tanulmányait. Közülük 

186,8 ezer fő – a hallgatók 91,7%-a – felsőfokú 

alap-, mester vagy osztatlan képzésben foly-

tatja tanulmányait. Doktori programokban 8,2 

ezren, felsőoktatási szakképzésben 7,8 ezren 

vesznek részt, további közel 800 fő szakirányú 

továbbképzésben tanul. A külföldi hallgatók 

száma egy év alatt 8,2%-kal emelkedett, 

számuk jelenleg 36,1 ezer fő. Az iskolák tanker-

ületi központok, szakképzési centrumok és 

egyéb állami szervek alá tartoznak, megtalálha-

tóak továbbá magán és egyházi fenntartású in-

tézmények is. A köznevelés nappali képzésein 

csökkent, a felsőoktatásban nőtt a résztvevők 

száma az elmúlt évtizedben. Az óvodai nevelés-

ben az előző nevelési évhez képest közel négy 
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ezer fővel nőtt a résztvevő gyermekek száma 

(2019/2020-as adatok).  

A köznevelésből felsőoktatásba történő átme-

netet 2006 óta központi formában a kétszintű 

érettségi vizsga látja el. A magyar felsőoktatási 

rendszer 2020-ban 38 egyetemmel és 29 főis-

kolával rendelkezik. Az intézményrendszer az 

elmúlt két évtizedben viszonylag sokat válto-

zott, mind a hallgatói létszám, mind a fenntartói 

struktúra tekintetében, ezért kiegyensúlyozott 

és stabil struktúráról kevésbé beszélhetünk. A 

felsőoktatási intézmények túlnyomóan a na-

gyobb városokban találhatók meg, kiemelten 

Budapesten és környékén. A magyar felsőokta-

tási rendszerben elsősorban 3-4 éves alapkép-

zések (bachelor), arra épülően 1-2 éves mester-

képzések (master), arra épülően pedig 2+2 éves 

doktori képzések (PhD/DLA) érhetőek el. Az 

egymásra épülő ciklusos képzési rendszer fő 

előnye, hogy a rövidebb tanulmányi szakaszok 

végén diplomát ad, amivel el lehet helyezkedni, 

ha valaki nem akar tovább tanulni, de akár azon-

nal vagy akár néhány év munkavégzés után is 

lehet folytatni a tanulást egy magasabb szinten, 

ha valakinek az életpályatervének megvalósítá-

sához az válik szükségessé. 

Túlterheltség 

A fiatalok a fórumok során még mindig nagyon 

sokszor jelezték azt, hogy meglátásuk szerint 

az iskolarendszeren belül túl magasak az óra-

számok, sokan úgy érzik, hogy a későbbi pálya-

választásukat nem minden tantárgy szolgálja, 

sőt vannak, amelyek aránytalanul sok energiát 

vesznek el azoktól a tantárgyaiktól, amelyekből 

később érettségizni vagy akár emelt szinten 

érettségizni szeretnének.  

Gyakorlatias oktatás 

Sokak szerint, bár történtek lépések pozitív 

irányba ezen a területen, de a jelenleg alkalma-

zott módszerek még mindig elmaradnak a fia-

talok által elvárt szinttől, különösen a digitalizá-

ció területén. 

Konfliktuskezelés 

A fiataloktól észrevétel érkezett azzal kapcso-

latban, hogy a helyi szintű, kisközösségekben 

zajló nézeteltérések rendezésében nem kapnak 

elég segítséget. A visszajelzések szerint a meg-

felelő felkészültséggel nagyon sok feszültséget 

okozó helyzet elkerülhető, de legalábbis köny-

nyebben kezelhető lenne, ha a diákok néhány al-
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kalommal megfelelő képzéseket és információ-

kat kapnának a témában. 

Pályaorientáció, karriertervezés 

A fiatalok arra hívták fel a figyelmet, hogy szük-

ség van a pályaorientáció és a karriertervezés 

minél korábbi megjelenésére a közoktatásban. 

Szerintük az iskolában több pályaorientációs al-

kalmakra lenne szükség, ahol önismeretet is ta-

nulhatnának. Észrevételeik szerint generációs 

jellemző a célkitűzések és a motiváció hiánya. 

Továbbtanulási lehetőségek, társadalmi mobili-

tás és felsőoktatás 

A megkérdezett fiatalok, a magas felsőoktatási 

lefedettség ellenére többször is érintették, hogy 

a továbbtanulóknak a minőségi felsőoktatás 

miatt sok esetben el kell hagyniuk lakóhelyüket. 

Ez különösen problémát jelent a hátrányos hely-

zetű régiókból megkérdezett fiatalok esetén 

(Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén), ahol a részt-

vevők kiemelték, hogy egyes társadalmi csopor-

tok (elsősorban a romák) véleményük szerint 

azért sem tudnak megjelenni a felsőoktatási 

rendszerben, mert szociális lehetőségük ezt 

nem teszi lehetővé. A felsőoktatásba való beke-

rülés szakmai követelményeinél a fiatalok üd-

vözölték, hogy a kötelező középszintű nyelv-

vizsga bemeneti követelményként már nem je-

lenik meg, de továbbra is nehezményezik az 

emelt szintű érettségi kötelezővé tételét. 

Nyelvoktatás, nyelvtanárok képzettsége, tanárok 

felkészültsége 

A résztvevők visszatérően említették, hogy a 

köznevelési intézményekben alacsony minősé-

gűnek tartják a nyelvoktatás színvonalát, vala-

mint az erre fordított óraszámot sem érzik ele-

gendőnek. A nyelvvizsga megszerzésével kap-

csolatban üdvözlendőnek tartják az első ingye-

nes nyelvvizsga meglétét, de a külső, piaci 

nyelvoktatást továbbra is sok régióban megfi-

zethetetlennek, költségesnek ítélik meg. A 

nyelvoktatás fejlődésének gátjaként látják to-

vábbá a nyelvtanárok hiányos felkészültségét, 

melynek oka lehet a nem megfelelően képzett 

és kontraszelektált pedagógusállomány. Ennek 

okaként jelölték meg, hogy a pedagógus pályán 

hiányzik a megbecsülés, illetve az anyagi kere-

tek sem teszik vonzóvá a tanári pályát. 

Iskolapszichológusok rendszere Magyarorszá-

gon 

Az észrevételek alapján, komoly problémaként 

jelentkezik a köznevelésben az iskolapszicholó-
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gusok hiánya, illetve a szerepük és a hatáskö-

rük sincs megfelelően tisztázva, pedig a jelen-

létük kiemelten fontos lenne pl. mentális egész-

ség fejlesztésében, iskolai stresszkezelésében, 

motivációs kérdések megválaszolásában. 

Nagy hangsúlyt kell fektetni a digitalizáció, a 

gyakorlatias oktatás és az emberi kapcsolatok 

témáira. Meglátásunk szerint a felsőoktatási 

kérdéseket érintő problémák esetében célszerű 

lenne a pályaorientációs rendszer teljes áttekin-

tése, majd egy államilag támogatott és releváns 

szereplőkön keresztül működtetett pályaorien-

tációs keretrendszer létrehozása.  A nyelvokta-

tás fejlesztése érdekében célként fogalmazód-

hat meg, hogy létrejöjjön egy államilag támoga-

tott, de piaci szereplők által is működtetett 

nyelvoktatási ökoszisztéma és megvalósulhas-

son a minőségi, mindenki számára elérhető 

köznevelési nyelvoktatás felkészült nyelvtaná-

rokkal. 

✓ Javasoljuk, hogy a konfliktuskezelés 

témakörében alakuljon ki egy képzési rendszer, 

a civil szektor felsőoktatásba történő bevoná-

sával is, amely által a pedagógusképzésben 

résztvevők közelebb kerülhetnek a nehézszitu-

ációk kezeléséhez.  Erre hatékony módszernek 

tartanánk a szakmódszertanhoz kapcsolódó 

tárgyak no ̈velését, a pedagógiai– és 

pszichológiai szemléletmód súlyának 

ero ̋sítését a képzés egyéb részeiben isis.  

✓ Fontos a köznevelésben tanuló diá-

kok társadalmi aktivitásra, demokráciára, ön-

kéntességre nevelése, ennek érdekében meg 

kell erősíteni az érdekképviseleti lehetőségei-

ket, valamint helyi szinten ösztönözni a korosz-

tállyal foglalkozó civil szervezetek bevonását. 

✓ Segíteni kell az oktatás, nevelés és 

tanulás módszereinek digitalizációját, az ehhez 

szükséges feltételek megteremtését, a verseny-

képes digitális tudás megszerzésének és a kri-

tikus információkezelés elsajátításának érdek-
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ében a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia vo-

natkozó pontjainak megfelelően.8 A nemzet-

közi oktatási felmérések eredményei alapján a 

magyar diákok kellően elsajátítják a kitűzött 

tananyagot, azonban azt nem tudják megfelelő 

módon alkalmazni a valós életből vett példák 

esetében. A tananyag gyakorlati felhasználását 

mérő PISA teszteken a magyar diákok eredmé-

nyei elmaradnak a nemzetközi átlagoktól. Össz-

hangban a Magyar Nemzeti Bank 330 pontos 

ajánláscsomagjával, úgy véljük, hogy ezen 

teszteredményeken is javíthat ha a digitális kéz-

ségek fejlesztése minél korábban megkezdő-

dik.9 

✓ A tanulók kulcskompetenciáinak, in-

novatív gondolkodásának fejlesztése, a min-

dennapi élethez szükséges tudás átadása szá-

mukra a köznevelés rendszerében, valamint a 

nem formális módszerek és eszközök elisme-

rése és alkalmazása. Kiemelt tekintettel a köz-

nevelési stratégiában is rögzített témákban, a 

digitális kompetenciák fejlesztésében, a haté-

kony tanulási módszertan elsajátításában, a 

 
8 Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégi-
ája. 2016. 
9 MNB Versenyképességi Program 330 pont. 
2019.9.1.1. pont 153. o. 

kezdeményező és vállalkozói készségekben a 

művészeti-esztétikai tudatosságban, valamint 

a ko ̈rnyezet- és egészségtudatosságban.  

✓ Pályaorientáció, karriertervezés prob-

lémájánál indokoltnak látjuk egy egységes, álla-

milag elfogadott támogató rendszer létrehozá-

sát, mely segíthetné a fiatalokat az életpálya 

tervezésében. A Magyar Nemzeti Bank ajánlá-

saival összzhangban úgy véljük, hogy Pályaori-

entáció fejlesztése és tudatosabb karrierterve-

zés elősegítése szükség az állam közreműkö-

désével.10 Ennek első lépéseként szükség lenne 

a pályaorientációs rendszer teljes áttekinté-

sére, majd egy államilag támogatott és releváns 

szereplőkön keresztül működtetett pályaorien-

tációs keretrendszer létrehozását javasolnánk, 

melynek szakmai felügyeletét az Oktatási Hiva-

tal láthatná el. 

✓ Továbbtanulási lehetőségek, társa-

dalmi mobilitás és felsőoktatás felvetett kérdé-

sei esetén indokoltnak látjuk, hogy a minél több 

kortárs mentorprogram jelenjen meg a közneve-

10 MNB Versenyképességi Program 330 pont. 
2019.9.1.1. pont 155. o. 
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lés formális és informális keretei között. Ki-

emelten fontosnak látjuk a lakhatási kérdések 

kapcsán, a köznevelési és felsőoktatási kollégi-

umok aktuális helyzetének áttekintését és egy 

országos felmérés keretében megismerhetővé 

kellene tenni azt az érdekegyeztetésben részt-

vevő szereplőkkel, hogy 2020 Magyarországán 

pontosan hány és milyen minőségű férőhellyel 

rendelkezik a magyar oktatási rendszer.  

✓ Az emelt szintű érettségi esetén álla-

milag támogatott felkészítő alkalmakat, támo-

gató programok létrehozásának megfontolását 

javasoljuk járási szinten, melynek kialakítására 

bevonásra kerülhetne a régióban meghatározó 

felsőoktatási intézmény, valamint a helyi tan-

kerületek is. 

✓ Nyelvoktatás, nyelvtanárok képzett-

sége, tanárok felkészültsége esetén szüksé-

gesnek látjuk a teljes tanári továbbképzési 

rendszer átalakítását. Meggyőződésünk szerint 

a jelenleg hétévente előírt 120 órás képzés nem 

elégíti ki az élethosszig tartó tanulás, az inno-

vatív és dinamikusan változó oktatási környe-

zet megismerését. A Nyugat-európai modelle-

ket áttekintve, példaként vehető a németországi 

 
11 MNB Versenyképességi Program 330 pont. 
2019.9.1.4. pont 161. o. 

rendszer, ahol a tanári életpályának a szerves 

része a továbbképzéseken való részvétel. A 

megfelelő továbbképzések elvégzése a felté-

tele a magasabb fizetési kategóriába való lé-

pésnek, illetve fel is gyorsíthatja azt, lehetősé-

get és jogot jelent „magasabb" pedagógiai funk-

ciók betöltésére. Ez lehetőséget biztosíthatna 

arra is, hogy a jelenlegi életpályamodell eddigi 

eredményeit teljes mértékben áttekinthessék; 

ha szükséges, akkor a döntéshozói oldal a kor-

rekciókat elvégezze. A nyelvoktatás fejlesztése 

érdekében, az Országos Diákparlamenttel össz-

hangban szükségesnek látjuk a Tanítsunk Ma-

gyarországért program bővítését a külföldről 

Magyarországra érkezett hallgatók bevonásá-

val a közoktatási nyelvfejlesztésbe. A program-

ban bővítésébe e programban szerzett tapasz-

talatai révén, hogy a Hallgatói Önkormányzatok 

Országos Konferenciáját is bevonni szükséges. 

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a Versenyké-

pességi Program szempontjai mentén a tanítási 

időn kívüli idegen nyelvű szakkörök, nyelv-

vizsga-felkészítők állami támogatása, helyszín 

biztosítását szükséges az államnak megol-

dani.11 
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Gazdasági és szociális szempontból is kiemel-

ten fontosnak tartjuk, hogy a következő generá-

ció tagjai a lehető legfelkészültebben, a min-

dennapi élethez vagy akár későbbi tanulmánya-

ikhoz, munkájukhoz és közösségi életükhöz is 

szükséges tudások birtokában lépjenek ki, a 

köznevelésben végzett tanulmányaikat köve-

tően a felnőtt élet világába. 

A felsőoktatást érintő javaslataink esetén a fia-

talok nagyobb része tud majd a magyar felsőok-

tatás vérkeringésébe becsatlakozni, amellyel 

egyrészt növelhető a diplomások aránya a tár-

sadalomban. Jelenleg az Európai Unióban a 30-

34 évesek 40%-a rendelkezett felsőfokú vég-

zettséggel 2017-ben, miközben Magyarorszá-

gon ez az arány csak 32%-os volt, másrészt pe-

dig a pályaorientáció fejlesztésével csökkent-

hető a felsőoktatást nagymértékben nyo-

masztó, lemorzsolódó hallgatók aránya

A digitális technológiák használata mára ré-

szévé vált a mindennapi életünknek és a legtöbb 

munkafolyamatnak: a fiatalok többsége az inter-

netet használja a legfőbb információforrásként, 

míg a vállalkozások versenyképessége egyre in-

kább függ a digitális eszközök és alkalmazások 

használatától, ami új digitális kompetenciák 

meglétét követeli meg a munkavállalóktól. Ezért 

alapvető gazdasági és társadalmi elvárás lett, 

hogy a fiatalok megfelelő felkészítést kapjanak 

a digitális technológiák és eszközök készség-

szintű használatához. A digitális készségek fej-

lesztése nemcsak a fiatalok foglalkoztathatósá-

gát, életminőségét és társadalmi közérzetét ja-

vítja, hanem a teljes társadalom és gazdaság va-

lamennyi tényezőjére jelentősen pozitív hatást 

gyakorol. 

E társadalmi és gazdasági átalakulásokra rea-

gálva a Digitális Jólét Program keretében 2016 
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októberében a 1536/2016. (X. 13.) Korm. hatá-

rozattal fogadta el a Kormány Magyarország Di-

gitális Oktatási Stratégiáját (DOS), melynek je-

lenleg is zajlik a megvalósítása a Digitális Pe-

dagógiai Módszertani Központ (DPMK) közre-

működésével. A DOS fő célkitűzése a digitalizá-

ció következetes, koordinált és rendszerszintű 

végrehajtása az oktatás és a képzés minden 

szintjén és alrendszerében annak érdekében, 

hogy a társadalom, illetve a munkaerőpiacra be-

lépők a sikerességükhöz szükséges digitális 

kompetenciákat megszerezhessék. Az oktatás 

és képzés rendszerét eszerint senki nem hagy-

hatja el a megfelelő digitális kompetenciák nél-

kül. Emellett fontos szempontként kitér a peda-

gógusok felkészültségére, tanítási célú IKT 

használatára és a tanulók IKT használatának 

fejlesztésére. 

A Digitális Oktatási Stratégiával párhuzamosan 

került kialakításra Magyarország Digitális Gyer-

mekvédelmi Stratégiája, melynek kiemelt célja 

a tudatos, értékteremtő internethasználat tá-

mogatása mellett, hogy hangsúlyosabban érvé-

nyesüljenek a gyermekek védelmét szolgáló 

szabályok és intézkedések.  Ennek érdekében 

célként fogalmazza meg az internethasználat 

során a gyermekekre leselkedő veszélyek, koc-

kázatok azonosítását, azok kiküszöbölését, ez-

által a káros hatások megelőzését, illetve le-

hető legnagyobb mértékű csökkentését. 

A Nemzeti Alaptanterv is előírja a tanulók digi-

tális kompetenciáinak fejlesztését. Meghatáro-

zása szerint tartalmazza az információs társa-

dalom technológiáinak összességét és az álta-

luk közvetített tartalmak megfelelő, kritikus és 

etikus használatát az élet megannyi területén. 

Készségeket, tevékenységeket tekintve az in-

formációk azonosítása, keresése, értékelése, 

bemutatása, a digitális tartalomalkotás, -meg-

osztás és kommunikációs együttműködés a 

legfontosabbak. A szükséges képességek, 

készségek, ismeretek és attitűdök közül, amit 

elsősorban kiemel: az a médiatartalmak megfe-

lelő kezelése, a hitelesség megítélésének kér-

dése. Főként amiatt, mivel az online felületeken 

maguk is szerkesztői, szerzői lehetnek e tartal-

maknak, véleményüket azonnal kifejezhetik és 

akár pillanatokon belül is visszajelzést kaphat-

nak. 

A projektidőszak alatt a fiatalok a médiatudato-

sítás és műveltség, a digitális kompetenciák 
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fejlesztésének területén számos észrevételt fo-

galmaztak meg, amelyek kettő jól körül határol-

ható témáról alakítanak ki helyzetképet. 

Pedagógusok digitális műveltsége és eszköz-

használata 

A fiatalok úgy gondolják, hogy a pedagógusok 

digitális műveltsége és eszköz használata álta-

lános probléma hazánkban. A Digitális Oktatási 

Stratégia is megfogalmazta ezt a problémát 

2016-ban. A pedagógus életpályamodellhez 

kapcsolódó minősítésben áttételesen megjele-

nik ugyan a digitális pedagógia alkalmazása, ez 

valójában kimerül a portfólió kezelésében, és 

nem kötődik komplex pedagógiai fejlesztő tevé-

kenységhez. A közvetlen ösztönzők mellett hiá-

nyoznak a közvetett ösztönző hatást biztosító 

támogató szolgáltatások is. A pedagógusok jel-

lemzően önállóan, egyedül igyekeznek a digitá-

lis oktatás feltételeinek megteremtésére és 

gyakorlására, sokszor rendszergazdai és mód-

szertani segítség nélkül. 

Médiatudatosság, médiaműveltség és interne-

tes zaklatás 

A találkozók során a résztvevők úgy ítélték meg, 

hogy az iskola nem készíti fel őket megfelelően 

a digitális korszak jelentette kihívásokra. Ilyen 

példaként hozták a hiteles információk kiszűré-

sét az egyre növekvő hír- és információfolyam-

ból. A fiatalok véleménye szerint több forrás 

együttes megismerésével tudnak viszonylag 

egy-egy témáról megfelelő véleményt kialakí-

tani, emellett fontos számukra a „fake news” 

egyre elhatalmasodó jelensége elleni védeke-

zéshez szükséges képességek elsajátítása. 

Szerintük tanárok számára folyamatos kihívást 

jelent napjainkban, hogy a gyerekek számára a 

médiatudatosság fontosságát kellően kifejez-

zék. 

A pedagógusok számára a digitális kompeten-

ciák fejlesztése nem elsősorban a digitális esz-

közök megismeréséről kellene szólnia. Kiemelt 

lenne, hogy a pedagógusok élmény alapú okta-

tásának központjában az okos eszközök, mint 

interaktivitást biztosító technológia jelenjen 

meg. 

A dezinformációk és fake news elkerülése érde-

kében elengedhetetlen a több forrásból való tá-

jékozódás és a kritikus hírolvasás. Ezek tudato-

sítása a diákok számára már alsó tagozatos-
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ként elengedhetetlenek, hisz ezen ismeretek el-

sajátítása nem csak eszközhasználati ismere-

teket jelent, hanem attitűdfejlesztést is, amit 

érthető módon érdemes minél előbb oktatni.  

A hír és vélemény fogalmak közötti különbsé-

gek tisztázása nem csak tanórai keretek között 

tisztázható, hanem a gyerekek és hírfogyasz-

tási szokásain keresztül folyamatos, kötetlen 

(mégis tudatosító) diskurzus lehet tanár és diák 

között.  

Szakmai tapasztalataink alapján a felnőttek és 

gyerekek közötti kommunikáció lehetősége 

megnyílik, ha közös audiovizuális élményeken 

keresztül kezdődik párbeszéd (pl.: jeleneteket 

bemutató kisfilmek, mozifilmek, sorozatok 

stb.). Az ilyen típusú közös élmény után a gye-

rekek és a felnőttek közösen hangolódnak a tör-

téntekre, és konkrét filmélmény megbeszélése 

közben/után kötetlen párbeszéd indulhat a két 

generációs között, ami szakszerű pedagógiai 

vezetéssel a gyerekek általános tapasztalataira 

és érzéseire is rámutathat.  

A pedagógusok számára jól elválasztható tu-

dásanyag átadása lehet szükséges a különböző 

online felületeken előforduló függőségek kap-

csán: 

 

! Lájk függőség 

! Internet függőség 

! FOMO  

! Online játékfüggőség 

Mindegyik témakörben kiemelten fontos, hogy 

a gyerekek azon képességeit fejlesszük - a pe-

dagógusok vagy külsős szakértők segítségével 

-, amelyek birtokában a fiatal tudatosítja az el-

túlzott vagy mértéktelen online jelenlétet. Ezek-

nek a jelenségeknek a megismertetése és ki-

elemzése nem csak osztályfőnöki feladat lehet, 

hanem akár iskola pszichológus, médiaismeret 

és/vagy etika tanár is bevonható. 

 

A fiatalokat érintő egészségfejlesztési és kultu-

rális nevelési jogi háttér jól körülhatárolt, több 

törvény, jogszabály és rendelet is szabályozza 

és előirányozza az ezzel kapcsolatos fejlesz-

tési és megvalósítási stratégiákat, valamint az 
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eszközeit (2011. évi CIII. törvény, 1997. évi 

XXXI. törvény, 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet, 

18/2019. (V. 10.) AM rendelet, 1997. CLX. tör-

vény, stb.) 

A téma sajátosságait jól jellemzik a 2016-os 

Nagymintás ifjúságkutatás területspecifikus 

adatai. Szabadidő: a 15-29 éves korosztály sza-

badidejük nagy részét továbbra is otthonukban 

és barátaiknál töltik el leggyakrabban a kötele-

zettségeik teljesítése után. Meghatározó sze-

rep jut a „képernyős” (tévé, számítógép, laptop, 

telefonozás, facebookozás) tevékenységek-

nek.12 

Jellemző a korosztályra továbbá, hogy a fővá-

rosi fiatalok (infrastrukturális és ellátottsági 

okokból kifolyólag) gyakrabban választják a 

magaskultúra műfajait, míg a vidékiek főként a 

tömegkulturális programokat és színtereket ré-

szesítik előnyben. E feltűnő aránytalanság a 

kulturális intézmények látogatásának sűrűség-

ében is megmutatkozik. 

2012-es kutatási értékekhez képest a havonta 

vagy ritkábban alkoholt fogyasztók aránya nö-

 
12 Magyar Ifjúság Kutatás 2016 – Gyorsjelentés 39. 
old 
 

vekedett.13 A 15–19 évesek 20%-a fogyaszt leg-

alább havonta alkoholt. Közel 40% azok aránya, 

akik ismernek olyan személyt, aki kipróbált már 

valamilyen kábítószert, 47%-nak saját bevallása 

szerint nincs ilyen ismerőse, a válaszadók kb. 

harmada szerint inkább könnyű lenne kábító-

szerhez jutni, közel negyedük szerint inkább ne-

héz. 

A megkérdezett fiatalok az alábbi főbb problé-

mákkal szembesülnek mindennapjaik során: 

Sport 

! Főként vidéken kevés a sportolásra 

alkalmas helyek száma, valamint nem elég szí-

nes a programkínálat (pl. szervezett csoportos 

órák, önvédelmi tanfolyamok, stb.)  

! Hiányolják az ingyenes iskolán kívüli 

sportolási lehetőségeket 

Szenvedély - és mentális betegségek, online zak-

latás 

! Felelős internethasználatra való fi-

gyelemfelhívás. 

13 Magyar Ifjúság Kutatás 2016 – Gyorsjelentés 50. 
old 
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! Mentális és szenvedélybetegségek 

kialakulásával kapcsolatos prevenciós progra-

mok hiánya. 

Táplálkozással kapcsolatos problémák 

! Az iskolai büfék kínálata nem elég 

egészségtudatos, nincs elég színes és megfe-

lelő választék. 

! Vidéken az egészséges alapanyagok 

nehezen beszerezhetők és drágák 

! Nem találnak olyan hiteles egészség-

tudatossággal, helyes életmóddal kapcsolatos 

forrásokat, amelyeket megbízhatónak találnak 

(túl sok forrás, túl sok különböző információ di-

étákról, mozgásformákról) 

Közösségbe járás, közösségi élmények, kulturá-

lis lehetőségek 

! Kevés és nem megfelelő együttműkö-

dés a helyi közművelődési intézmények, ifjú-

sági házak, ifjúsági szervezetek és az egyete-

mek között. 

! Nincs elég és megfelelő közösségi 

helyszín, így kénytelenek vendéglátó egysé-

gekbe szervezni a közösségi programjaikat. 

! Nincs elegendő helyi szervezésű, ak-

tív, változatos szabadidős esemény, amik ped-

vannak, azok nincsenek megfelelően kommuni-

kálva a fiatalok felé. 

! Nincsenek olyan helyi fórumok, ahol 

elmondhatnák kulturális igényeiket és elképze-

léseiket. 

! Nagyobb igényük lenne közösségfej-

lesztő szakemberek jelenlétére, illetve ilyen tí-

pusú programokra, képzésekre, ahol a kortársa-

ikkal személyesen tudnának új kapcsolatokat 

kialakítani. 

Egészségügy 

! Nem megfelelő felkészültség, felsze-

relések és szakértelem. 

! Egészségügyi intézmények higiénés 

állapota 

! Hosszú várakozási idők 

Egészségtudatosabb szemléletmód kialakí-

tása, ezáltal az életkörülmények, és a lakosság 

jólétének javítása. A sporttal kapcsolatos tuda-

tosság és az eziránti érdeklődés megterem-

tése. A jó gyakorlatok bemutatása, ismertetése, 

és a helyi folyamatokba való integrálásán ke-

resztül további közösségfejlesztési folyamato-

kat generálása. A közösségi média felületeinek 



KA347 – Az ifjúság megyei szintű informális csoportosulásainak megerősítése 

2018 – 3 – HU01- KA347 – 059948 

fiatalokat megszólító és cselekvésre buzdító 

használatának előmozdítása, az őket célzó 

programokba való bevonással. 

A fent vázolt problémák megoldására irányuló 

javaslatok egyike az iskolai büfék kínálatának 

egészségtudatosabbá és változatosabbá tétele 

(teljeskiőrlésű pékáruk, magas hús- és alacsony 

zsírtartalmú készítmények, mentes alapanya-

gok, stb). A tanulók számára félévente táplálko-

zás módszertanról szóló tanácsadások szerve-

zése szakemberek bevonásával, amellyel át-

fogó és tiszta képet kaphatnak a megfelelő die-

tetikai szokásokról és trendekről.  

A diákok sport iránti érdeklődését különböző 

motivációs eszközökkel lehetne fokozni, mint a 

kuponok, csoportos kedvezmények, stb. Kistér-

ségi/járási szinten ifjúsági fórumok szerve-

zése, amely során a fiatalok az önkormányzat 

irányába megfogalmazhatnák a témával kap-

csolatos igényeiket, elvárásaikat, ötleteiket.  

További javaslat a szabadtéri sportolásra meg-

felelő helyszínek kialakítása és eszközök be-

szerzése a változatos sportélet biztosítása ér-

dekében. Az ifjúság megszólítása, tájékozta-

tása, aktív elérése és bevonása érdekében a kö-

zösségi médiák használatát javasoljuk, akár 

események hirdetéséről, akár közvetlen kom-

munikációs csatornáról legyen szó. A közműve-

lődési, szociális, egészségügyi, oktatási intéz-

ményekben, könyvtárakban, stb. végezhető is-

kolai közösségi szolgálat során fontos és moti-

váló lehet a jelentőségteljes feladatok kiosz-

tása, főként, ha annak üzenetével a fiatalok is 

azonosulni tudnak.  

Az 1997. évi CLX. kulturális törvényben rögzí-

tett közművelődési alapfeladatok önkormány-

zati szintű ellátásának felülvizsgálata, kiemelt 

figyelmet fordítva az ifjúsági programokra. Fon-

tosnak tartjuk a kistérségi/járási szinten sport-

tal, egészségtudatossággal és kultúrával kap-

csolatos ifjúsági fórumok szervezését az ön-

kormányzatok bevonásával. Az önkormányza-

tok a fiatalok igényeinek megismerésére igény-

felméréseket, strukturált ventillációs alkalma-

kat szerveznének, ezáltal olyan megoldási ja-

vaslatcsomagokat lehetne közösen kidolgozni 

(akár külsős közösségszervezők bevonásával), 

amellyel a település ifjúsági élete fejlődhetne. 
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Ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy járási szinten le-

gyen legalább egy fő diákönkormányzati dele-

gált, aki az önkormányzati döntési folyamatok-

ban kulturális, szociális, társadalmi és sport té-

maköröket érintően hozzászólási és vélemény-

nyilvánítási joggal rendelkezne. 

Konkrét beavatkozás lehet az egészségtuda-

tosságot népszerűsítő tréningek, képzések és 

tanácsadások finanszírozására, egy alap létre-

hozása. Akcióterv kidolgozása a magyar fiata-

lokat is nagymértékben érintő obesitas csök-

kentésére és hosszú távú megelőzésére. Meg-

valósítható vállalás lenne országos szintű 

szemléletformáló és edukációs célzatú projek-

tek szervezése 21. századi nem-formális eszkö-

zökön (média kampány, flashmob, figyelemfel-

keltő akciók stb.) keresztül. 

Kábítószer és alkoholfüggőség megelőzésére 

és a kialakult szerhasználat visszaszorítása on-

line tanácsadói komplex szolgáltatás létreho-

zása, amely közvetlenül a megyei Kábítószer-

ügyi Egyeztető Fórumhoz (KEF) legyen becsa-

tornázva, valamint ennek kiegészítésére orszá-

gos szemléletformáló közösségi médiakam-

pány elindítása preventív jelleggel. A cél, hogy 

a 18 év alatti függőséggel küzdő fiatalok leg-

alább 70%-a kerüljön be térítésmentesen 

igénybe vehető kezelési programba. 

A Nemzeti Drogellenes Stratégia mintájára a 

2021-2025 új stratégia kidolgozása és megva-

lósítása, figyelembe véve a legfrissebb témába 

illeszthető kutatások eredményeit. A tanári pá-

lyára készülők tanrendjébe kerüljön be a pre-

venciót célzó oktatás és annak technikái. 

Specializálódott pszichológusok bevonásával 

mentális és lelki betegségek felismerésére egy 

olyan szűrőprogram létrehozása, amely az 

egyéb egészségügyi szűrőprogramokhoz (da-

ganatos betegségek, cukorbetegség, magas-

vérnyomás-betegség) hasonlóan a fiatalokat 

célozza. 

A városi környezettől távolabb eső természet-

közeli nyári táborok szervezése 12-18 éves fia-

talok számára, ahol az egészségé, illetve a 

sporté a főszerep, emellett megtanulhatják és 

elsajátíthatják a helyes táplálkozás alapjait, 

mindezt közösségi és kulturális programokkal 

kiegészítve. 

Az iskolai testnevelés órák változatosabbá té-

tele, új mozgás, verseny és játéktípusok beve-

zetése a mindennapokba, valamint az ezekhez 

szükséges eszközök beszerzésére irányuló 

költségek 70%-os finanszírozása. A testnevelés 
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órák egészségmegőrző jellegének erősítése, tu-

datos formálása, mivel a fizikai aktivitás egy 

egész életen át “szedhető” életminőséget javító 

gyógyszer. 

A nagyobb paneltömbök és lakóparkok köré 

rekortán futópálya kialakítása, ezzel is ösztö-

nözve a környéken élőket, hogy a szinte költsé-

gek nélküli mozgásforma mindennapjaik ré-

szévé váljon. A testi egészség mellett a szabad 

levegőn fizikai aktivitással töltött idő a mentális 

egészség megőrzését is szolgálja. 

A tervezet megalapozza egy egészségtudato-

sabb, kiegyensúlyozottabb társadalomban való 

életvitel folytatását, melynek gazdasági, társa-

dalmi, szociokulturális pozitív hatásai is lehet-

nek. Az érzelmi intelligencia és társadalmi érzé-

kenység fokozódása lesz megfigyelhető a fiata-

lok közösségbe szerveződésen keresztül. 

Emellett a tudatos jövőtervezést szolgálja az if-

júság döntési folyamatokba való bevonása, a 

tervezés és a megvalósulás nyújtotta élményen 

keresztül. A kulturális jólét megteremtését 

célzó tervezet kidolgozása által az ország kul-

túra fogyasztási lehetőségeiben fennálló diffe-

renciáltság árnyalása, csökkentése az egyik ki-

emelt cél, ezáltal a vidéki helyben maradásnak 

az erősödése várható. 



.


