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Előszó
Ha valaki ma arra keresi a választ, hogy milyen tartalommal bír, vagy kellene bír-
nia egy (,vagy akár a) település ifjúsági munkájának, bizonyosan tapasztalni fogja, 
hogy sem „szakmán belül”, sem a „gyakorlati terepen” nincs egységes álláspont, ki-
kristályosodott tartalom, vagy akár csak egységes irányvonal.
Az Európai Uniós elvek és gyakorlatok befogadásához, meghallásához úgy tűnik, 
hogy még nem elég kifinomultak érzékszerveink, az azokban foglaltakat csak egy 
szűk réteg, jellemzően az ifjúsági munkát, szakmát magukénak vallók hangoztatják 
több-kevesebb sikerrel.
Magyar törvényi vagy normatív szabályozás nem áll rendelkezésünkre, annak elle-
nére, sem, hogy számos esetben hívta, hívja fel az ifjúsági munkások, szakemberek 
közössége a döntéshozatal képviselőit hiányának következményeire.
A települési ifjúsági munka –talán ebből kifolyólag– így esetleges, személyi elköte-
leződésekből levezethető cselekvési folyamat. 
Kiadványunkban arra keressük a választ, hogy - ezen esetlegesség ellenére- milyen 
fogalmi, értelmezési eltérések teszik még nehezebbé az egységes gyakorlatok, fel-
fogások kialakulását. Többek között arra szeretnénk rávilágítani, hogy a „szakmai” 
és a „gyakorlati” helyek közötti fogalmi, értelmezési eltérések is felelőssé tehetőek 
azért, hogy pályázati források, képzési és programfelhívások ütköznek az érdekte-
lenség falaiba. Ifjúságbarát önkormányzati díj, közösségfejlesztő program/prog-
ramsorozat, módszervásár, települési ifjúsági munka, csak egy pár cím a csekély 
érdeklődést generált regionális pályázati felhívások közül, s akkor a nemzetközi 
lehetőségeket még nem is említettük.
A szakmai próbálkozások sikertelensége feltételezésünk szerint azonban nem 
annyira az érdektelenség következményei. Véleményünk szerint az érdeklődés 
hiánya is csak okozat, mely mögött a fogalmi apparátusok markáns eltérései fi-
gyelhetőek meg.

Az ifjúsági munkát annak fogalomtára1 úgy határozza meg, mint 
„a fiatalok élethelyzetének, feltételeinek javítása, a szocializációs folyamatok elősegí-
tése és az iskolán kívüli szabadidős tevékenységek biztosítása”, s azt „a fiatalok szocia-
lizációját segítő, életkörülmények javítását célzó és a marginalizáció megakadályozá-
sára törekvő, a társadalmi részvételt elősegítő, a megelőző, preventív és a nemzetközi 
kapcsolatokat, a mobilitást elősegítő ifjúsági munka” területeire osztja. 
A Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár meghatározása2:
 „A településen élő, dolgozó, tanuló ifjúsági generációkkal és generációkért történő 
ifjúsági munka”, melynek „célja az ott élő ifjúsági korosztályok életkörülményeinek ja-
vítása, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, érdekképviseleti rendszerek elő-
segítése. Települési ifjúsági munkát az ifjúsági referensek, ifjúságsegítők, a művelődési 
intézmények szakemberei végeznek.” 

2 http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/fogalomtar/fogalmak
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Az ír „ifjúsági munkáról” szóló törvény megfogalmazásában
„Az ifjúsági munka tervezett nevelési programok összessége, melyek a célból kerülnek 
kidolgozásra, hogy a fiatalok személyes és szociális fejlődését támogassák a fiatalok 
önkéntes részvételén keresztül. E programok a fiatalok formális, akadémiai vagy szak-
képzését, oktatását egészítik ki, és elsősorban önkéntes, ifjúsági munkát végző szerve-
zetek biztosítják.”3

A fenti definíciók talán legfontosabb (és közös) jellemzője, hogy a szabadidő di-
menziójának tudatos, nevelő célzatú felhasználását hangsúlyozzák. 
Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda az elmúlt években több fel-
mérést is végzett a települési önkormányzatok körében, melyek során különböző 
módszerekkel próbálta meg feltárni a települési értelmezését és tartalmát a fiata-
lokkal, a fiatalokért végzett munkának.

3 „’Youth work’ means a planned programme of education designed for the purpose of aiding and enhancing the personal 
and social development of young persons through their voluntary participation, and which is (a) complementary to their 
formal, academic or vocational education and training; and (b) provided primarily by voluntary youth work organisations”, 
http://www.irishstatutebook.ie/2001/en/act/pub/0042/sec0003.html 

„A legnagyobb problémának azt látom, hogy Európa nem tud integrál-
ni. Sem a bevándoroltakat - amire az Egyesült Államok olyan remekül 
képes - sem a fiatalokat. <…> Ez nem a fiatalok hibája, hanem a tár-
sadalomé, amely nem tudja magába integrálni őket. Mert a nukleáris 
család szétszakadt, se tekintélye, se összetartó ereje. Nincsenek közös-
ségek.”

-Heller Ágnes- 

A fiatalok helyzetét számos nézőpontból, s számos dimenzió mentén lehet elemez-
ni. Jelen helyzetelemzés kiinduló álláspontja, hogy a fiatalok számos területen nem 
kapják meg azt a támogatást, mely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az Európai Unió 
által vizionált innovatív erőforrássá, a társadalom és Európa aktív állampolgáraivá, 
azok jövőjét formáló erővé váljanak.
A következő lapokon azokra a területekre hívjuk fel az olvasók figyelmét, melyek 
esetleges fejlesztése, újragondolása gyökeres változásokat eredményezhetnének. 
Nem megrajzolt és szükséges utakat mutatunk be, sokkal inkább az út mentén álló 
figyelmeztető táblákra fókuszálunk, melyek a figyelmes vezetőt számos balesettől, 
eltévelyedéstől óvhatja meg. 
Bízunk benne, hogy a következő oldalakon bemutatott adatok, megfogalmazott 
gondolatok minden fiatalokkal foglalkozó, vagy a fiatalokért tenni akaró számára 
hasznos útravalóval szolgálnak, s egyben felhívja az olvasó figyelmét a felnövekvő 
generációkért, a jövő társadalmáért történő áldozat és feladatvállalás szükséges-
ségére.
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Demográfia
„Az EU jelenlegi népességének majdnem 20%-a (96 millió fő) 15 és 29 év közötti 
– 2050-re a fiatalok aránya az EU népességén belül feltehetően csak 15% körül 
lesz.”

Egy régió, megye, település ifjúsági munkája számára mindenképpen meghatáro-
zó, hogy annak „felvevőpiaca”, a fiatalok milyen mértékben vannak jelen az adott 
területen. A demográfiai adatok régóta kongatják fogyó népességünk harangja-
it, felhívva figyelmünket arra, hogy a magyar lakosság száma folyamatosan apad, 
egyre kevesebben élünk hazánk határain belül. Ismerve a közelmúlt születési ada-
tait viszonylag nagy pontossággal megállapítható4, hogy az elkövetkező években 
a magyar lakosság korosztályi összetétele hogyan alakul majd.
Hajdú-Bihar megyében a  15-64 évesek létszáma 368 ezer fő volt 2001-ben, 2021-
ben 330 ezer fő várható. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye demográfiai helyzete 
ugyanakkor kedvezőbb, mint az országos átlag. A 15-64 évesek létszáma várhatóan 
387 ezer főről „csak” 366 ezer főre csökken 2021-ig. A 6 százalékos fogyás lénye-
gesen alatta van az országos értéknek (9%). A régión belül Jász-Nagykun-Szolnok 
megye demográfiai helyzete változik várhatóan a legkedvezőtlenebbül. A 15-64 
évesek létszáma 277 ezer főről 238 ezer főre csökken 2021-ig. A létszámcsökkenés 
mértéke így 14 százalék körüli lehet 2021-re. 

1. táblázat 
A 15-34 éves népesség kor-struktúrájának változása a társadalmon belül 

2001-2021 között (%-ban)5

korcsoport 2001 2006 2011 2016 2021

Hajdú-
Bihar

15-19 88 86 79 66 64
Hajdú-
Bihar

20-24 103 87 84 79 67Hajdú-
Bihar 25-29 95 10 86 84 79

Hajdú-
Bihar

30-34 85 94 97 85 84

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg

15-19 93 91 85 75 66
Szabolcs-
Szatmár-

Bereg

20-24 95 92 89 83 75
Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 25-29 97 96 87 85 8

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg
30-34 86 96 92 85 82

Jász-
Nagykun-
Szolnok

15-19 81 8 74 62 59
Jász-

Nagykun-
Szolnok

20-24 9 81 79 74 62
Jász-

Nagykun-
Szolnok 25-29 86 93 79 77 73

Jász-
Nagykun-
Szolnok

30-34 79 86 9 77 76

4  „A folyamatok megítélésében, a hazai tényezőket tekintve nincs érdemi hibahatár, hiszen 2021-ben 15 évesek köre meg-
született, s a halálozás nagyon szűk hibahatáron belül becsülhető. Egyetlen olyan tényező van, ami időközben módosíthatja 
a népesség számát: a migrációs egyenleg. 2006 és 2021 között 184 ezer fős bevándorlási többlettel számol az előre-jelzés.” 
Hablicsek L. – Kutas J.:  Regionális Megyei Munkaerőmérlegek; Megyei (regionális) munkaerő-mérlegek

5 Hablicsek L. – Kutas J.:  Regionális Megyei Munkaerőmérlegek; Megyei (regionális) munkaerő-mérlegek előrejelzése 2006-
2016

A lakosságszám apadásával párhuzamosan folyamatosan csökken a fiatalok rész-
aránya is társadalmunkon belül, azon fiatal korosztály részaránya, melyet az Euró-
pai Unió az elmúlt években mint innovatív erő, a gazdasági fellendülés alapjaként 
definiált.
Az apadásban számos tényező játszik szerepet.

2. Táblázat 
Élve születések száma az előző évhez viszonyítva az Észak-alföldi régióban

A születések száma, annak ellenére, hogy nem mutat folyamatosan csökkenő ten-
denciát, nem közelíti meg a halálozásokét, melynek eredményeképpen a régió né-
pességének természetes fogyása állandónak tekinthető. A mennyiségbeli különb-
ségeknél talán beszédesebbek a természetes fogyás lakosságszámhoz viszonyított 
különbségei, ami Jász-Nagykun-Szolnok megye esetében mutat kiugró mértéket.6

A régió lakosságának fogyatkozó tendenciáját tovább erősítik a belföldi elvándor-
lás mutatói. Észak-Alföld e tekintetben kibocsátó régiónak számít, jelentős lakossági 
elvándorlással. Ennek aránya és számszerű összege Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben különösen magas, itt a lakosság közel egy százaléka döntött úgy, hogy az ország 
más megyéjében keresi a boldogulását. A lakosságszámához viszonyítva azonban 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében is jelentős problémát jelent7 az elvándorlás.

korcsoport 2001 2006 2011 2016 2021

Hajdú-Bihar

15-19 88 86 79 66 64

Hajdú-Bihar
20-24 103 87 84 79 67

Hajdú-Bihar
25-29 95 10 86 84 79

Hajdú-Bihar

30-34 85 94 97 85 84

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg

15-19 93 91 85 75 66
Szabolcs-
Szatmár-

Bereg

20-24 95 92 89 83 75Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 25-29 97 96 87 85 8

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg
30-34 86 96 92 85 82

Jász-
Nagykun-
Szolnok

15-19 81 8 74 62 59
Jász-

Nagykun-
Szolnok

20-24 9 81 79 74 62Jász-
Nagykun-
Szolnok 25-29 86 93 79 77 73

Jász-
Nagykun-
Szolnok

30-34 79 86 9 77 76

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hajdú-Bihar -86 -105 -91 76 -134 30 -31

Jász-Nagykun-
Szolnok

-154 -118 57 -152 146 -116 9

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

-110 -358 -23 85 148 -249 -36

Észak-Alföld -350 -581 -57 9 160 -335 -58

6 Hajdú-Bihar megye esetében a természetes fogyás lakosságszámhoz viszonyított aránya: -0,2%. , Szabolcs-Szatmár-Bereg 
esetében: -0,14, Jász-Nagykun-Szolnok megyében: -0,46%, régiós szinten -0,25%, országosan     -0,31%  2008-ban.

7 A belföldi elvándorlás lakosságszámhoz viszonyított aránya 2008-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében -0,97%, 
Hajdú-Bihar megye esetében -0,3%, Jász-Nagykun-Szolnok megyében: -0,65%.

korcsoport 2001 2006 2011 2016 2021

Hajdú-Bihar

15-19 88 86 79 66 64

Hajdú-Bihar
20-24 103 87 84 79 67

Hajdú-Bihar
25-29 95 10 86 84 79

Hajdú-Bihar

30-34 85 94 97 85 84

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg

15-19 93 91 85 75 66
Szabolcs-
Szatmár-

Bereg

20-24 95 92 89 83 75Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 25-29 97 96 87 85 8

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg
30-34 86 96 92 85 82

Jász-
Nagykun-
Szolnok

15-19 81 8 74 62 59
Jász-

Nagykun-
Szolnok

20-24 9 81 79 74 62Jász-
Nagykun-
Szolnok 25-29 86 93 79 77 73

Jász-
Nagykun-
Szolnok

30-34 79 86 9 77 76

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hajdú-Bihar -86 -105 -91 76 -134 30 -31

Jász-Nagykun-
Szolnok

-154 -118 57 -152 146 -116 9

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

-110 -358 -23 85 148 -249 -36

Észak-Alföld -350 -581 -57 9 160 -335 -58
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1. ábra 
Demográfiai folyamatok 1980-20078

Konkrét adatok ugyan nem állnak rendelkezésünkre az elvándorlók korcsoportos 
összetételéről, de ha figyelembe vesszük, hogy az elvándorlási hajlandóság jellem-
zően a fiatalok körében magasabb, s a kor előrehaladtával csökkenő tendenciát 
mutat, akkor megalapozottnak tűnik az a feltételezés, hogy a fentebb bemutatott 
arányokért többnyire a fiatalok mobilitása tehető felelőssé.

Forrás: A népmozgalom területi különbségei, KSH
E tendenciák azonban közel sem tekinthetőek új keletűnek.

8 A demográfiai folyamatok regionális különbségei 1980-2007, KSH

A teljes lakosságra vetítve a természetes fogyás, a belföldi és a külföldi elvándorlási 
mutatók összegzésével a régió lakosságszámának tényleges alakulása a lakosság-
számhoz viszonyítva Hajdú-Bihar megyében (2008-ban) -0,3%, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében -1%, Jász-Nagykun-Szolnok megyében -1,08%. 
E népességcsökkenés természetesen megmutatkozik a fiatalok számának alakulá-
sában is.

3. táblázat 
Népességszám változásának mértéke 1980-2008 között  az egyes korcsoportokban (fő)

Fontos megjegyezni, hogy a népesség fogyása közel sem jelenti, hogy a fiatalok 
körében a gyermekvállalási kedv eltűnése lenne megfigyelhető. Mint arra külföl-
di nagymintás kutatások9 rámutattak, a népességfogyás jelenleg sokkal inkább a 
családmodell átalakulásával magyarázható, semmint a fiatalok gyermekvállalást 
elutasító attitűdjével. 
A gyermekvállalási hajlandóság a régió fiataljai körében egyértelműen a három-
négyfős egy, esetleg két gyermekes családok felé mutatnak, nagycsaládban már 
igen kevesen gondolkoznak. A kétgyermekes családmodell úgy tűnik nem csak a 
terv szintjén jelenik meg. A már egy gyermeket magában foglaló családok több 
mint fele (52,1%) tervezi, hogy vállal további gyermeket. (Ez az arány a második 
gyermek születése után drasztikusan csökken!)

2. ábra 
A fiatalok gyermekvállalási tervei10

Terület / korcsoport -14 15-29

Hajdú-Bihar -43.094 -11.474

Jász-Nagykun-Szolnok -40.163 -13.885

Szabolcs-Szatmár-Bereg -53.617 -14.533

Észak-alföld -136.874 -39.892

9 Jugend 2006 –XV. Shell Jugendstudie
10 Forrás: Ifjúság 2008
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Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a régió jelenleg 
még gyermektelen fiataljainak közel húsz százaléka (17,9%) nyilatkozik úgy, hogy 
nem szeretne gyermeket!
A családmodell váltás sem tekinthető új, csupán a ma fiataljaira jellemző jelenség-
nek. Nemcsak az időseb korosztályoktól átvett minta, de a társadalmi-gazdasági 
berendezkedés is a késői, és ebből következően kevesebb számú gyermek vállalása 
felé hat az élethosszig tartó tanulás modern axiómájával, a felsőoktatás expanziójá-
val, az individualizmus térhódításával egyetemben.
Mindezektől függetlenül a magyarországi adatok is azt mutatják, hogy a fiata-
lok tervezik családi életüket, túlnyomó többségüknél e tervek között szerepel a 
gyermekvállalás is, igaz, annak ideje kitolódott. A tervek szintjén az Ifjúság2008 
felmérés során megkérdezett Észak-alföldi fiatalok húszas éveik végére időzítik a 
gyermekvállalást, jelentős azonban azok száma is, akik ezt harmincas éveik elejére 
teszik. Az adatok tanulsága szerint jellemzően a formális oktatási rendszerben foly-
tatott tanulmányok befejezését követő 3-5 éven belül tervezik a ma fiataljai első 
gyermekük érkezését, s ennek megfelelően mutatkoznak eltérések az egyes okta-
tási szinteken tanulók között.
A tervezett gyermekszámok alakulása mögötti érvek jellemzően a megélhetés 
kérdése, azaz a jövedelem-karrierépítés illetve a lakáskörülmények körül csopor-
tosulnak. (Nem véletlen, hogy számos települési önkormányzat a fiatalok lakáshoz 
jutásának támogatásán keresztül próbál küzdeni azok elvándorlása ellen.)
A munkalehetőségek és az elérhető jövedelmek alakulása kapcsán a helyi adottságo-
kon kívül legnagyobb szerepe talán a megszerzett, konvertálható tudástőkének van.

Oktatás
A fiatalok társadalmon belüli arányának csökkenése (2008. januárjában 21,35% volt 
a 15-29 évesek aránya az Észak-alföldi régióban) a formális oktatásukat biztosító in-
tézményrendszerre is jelentős hatással volt (van). „A régió 596 általános iskolájában 
2001/2002-ben több, mint 165.045 gyermek tanult, ezek a számok 2004/2005-re 563 
iskolára és 156.365 gyermekre, a 2006/2007-es tanévben 551 iskolára és 147.331 
gyermekre módosultak. 

4. táblázat 
Intézmények és tanulók számának alakulása - 111

ÓvodaÓvodaÓvodaÓvoda Általános iskolaÁltalános iskolaÁltalános iskolaÁltalános iskola
Intézmények számaIntézmények száma Tanulók számaTanulók száma Intézmények számaIntézmények száma Tanulók számaTanulók száma

Terület/ Év 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008

Hajdú-
Bihar

223 211 20189 19416 170 161 52862 48769

Jász-
Nagykun-
Szolnok

189 177 13759 13321 133 130 37460 34079

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg
299 296 22194 21245 251 236 61623 57244

Észak-
alföld

711 684 56142 53982 554 527 151945 140092

11 Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl6_02_05_01i.html (letöltve: 2009. október 15.)

ÓvodaÓvodaÓvodaÓvoda Általános iskolaÁltalános iskolaÁltalános iskolaÁltalános iskola
Intézmények számaIntézmények száma Tanulók számaTanulók száma Intézmények számaIntézmények száma Tanulók számaTanulók száma

Terület/ Év 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008

Hajdú-
Bihar

223 211 20189 19416 170 161 52862 48769

Jász-
Nagykun-
Szolnok

189 177 13759 13321 133 130 37460 34079

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg
299 296 22194 21245 251 236 61623 57244

Észak-
alföld

711 684 56142 53982 554 527 151945 140092

A megyék között az általános iskolások számát tekintve a legnagyobb csökkenés 
Hajdú-Bihar megyében (a 2006/2007-es érték a 2001/2002-nek 87,5%-a), míg a 
legkisebb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (az adott érték 91,5%) tapasztalható. 
Az 1990-es években  az Észak-alföldi régióban is alapvető strukturális átalakulás 
ment végbe a  középfokú oktatásban. Jelentős mértékben csökkent a szakiskolák-
ban tanulók száma és aránya, és ezzel párhuzamosan növekedett a szakközépisko-
lák és a gimnáziumok jelentősége. Ennek eredményeként az 1990/1991-es tanévi 
76.464 fős tanulói létszámmal szemben a 2006/2007-es tanévben 431 oktatási in-
tézményben (szakiskola – 133, gimnázium – 141, szakközépiskola 157) összesen 
89.663 fő tanult.

5. táblázat 
Intézmények és tanulók számának alakulása - 212

Az egyes megyéket összehasonlítva a 2006/2007-es tanévben az 1.000 lakosra 
jutó középiskolások száma Hajdú-Bihar megyében a legnagyobb (61,2 fő), míg 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (56,2 fő) a legkisebb (a régiós átlag 58,8 fő). Az 
iskolatípusok szempontjából Hajdú-Bihar megyében a gimnazisták és szakközépis-
kolások, Jász-Nagykun-Szolnok megyében a szakiskolások és szakközépiskolások, 
míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a szakiskolások és gimnazisták aránya ha-
ladja meg a régiós értéket. A régiós értéket az országos átlaggal összehasonlítva 
legjelentősebb eltérés a szakiskolások arányában figyelhető meg (itt a régiós adat 
kisebb), míg a másik két esetben – régiós fölénnyel – a különbség kisebb.”13

SzakiskolaSzakiskolaSzakiskolaSzakiskola SzakközépiskolaSzakközépiskolaSzakközépiskolaSzakközépiskola GimnáziumGimnáziumGimnáziumGimnázium
Intézmények 

száma
Intézmények 

száma
Tanulók számaTanulók száma Intézmények 

száma
Intézmények 

száma
Tanulók számaTanulók száma Intézmények 

száma
Intézmények 

száma
Tanulók számaTanulók száma

Terület/ Év 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008

Hajdú-
Bihar

41 40 8007 8482 53 59 14214 14458 39 50 11145 11601

Jász-
Nagykun-
Szolnok

34 36 6665 7103 40 37 10019 9493 32 37 7335 7416

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg
42 62 8448 9550 59 55 12758 12321 59 70 10908 11543

Észak-
alföld

117 138 23120 25135 152 151 36991 36272 130 157 29388 30560

12 Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl6_02_05_01i.html (letöltve: 2009. október 15.)
13 Forrás: Az Észak-alföldi régió stratégiai programja (http://www.eszakalfold.hu/uploads/file/Strategia/EAR_Strategia_0804.
pdf__20080421_092113.pdf) (letöltve: 2009. december 14.) 
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A felsőfokú oktatás tekintetében, az országos tendenciáknak megfelelően a régió 
fiataljai között is egyre nagyobb a felsőfokú tanulmányokat folyatatók száma.

6. táblázat 
Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő nappali tagozaton tanulók száma 

a hallgatók állandó lakóhelye szerint (2001–)14

Az oktatási intézményrendszer átalakulása, központosulása ugyanakkor számos 
település számára a „fiatalok időszakos elvesztésének” jelenségéhez vezetett, lévén 
a fiatalok tanulmányaik folytatásához sok esetben már képzésük igen korai szaka-
szán arra kényszerülnek, hogy ingázzanak, azaz állandó lakhelyükön csupán korlá-
tozott időszakokban vannak jelen.
Az Ifjúság2008 kutatás adatai szerint régiónkban a tanulók jelentős hányada (az 
ingázók aránya már a középiskolai tanulók esetén is közel 50%) kényszerül arra, 
hogy bizonyos rendszerességgel nagyobb távolságokat tegyen meg lakóhelye és 
az oktatási intézmény között. Az intézményválasztási jellemzők és az intézményel-
látottság következtében ráadásul a középiskolás fiatalok közel negyven százaléka 
10 kilométernél távolabbi intézményben folytatja tanulmányait.
A tanulmányok (végleges) befejezése, a tervezett képesítések megszerzése ugyan-
akkor már a fiatalok megítélése szerint sem biztosítja számukra az azonnali mun-
kaerő-piaci belépést. Az Ifjúság 2008 kutatás során megkérdezett fiatalok közel 
fele egy-két hónapos, harmada ennél hosszabb munkanélküli periódusra számít, 
a válaszadók majd negyede bizonytalan, nem tudja megítélni a munkaerőpiacra 
történő belépéséhez szükséges idő várható hosszát.

SzakiskolaSzakiskolaSzakiskolaSzakiskola SzakközépiskolaSzakközépiskolaSzakközépiskolaSzakközépiskola GimnáziumGimnáziumGimnáziumGimnázium
Intézmények 

száma
Intézmények 

száma
Tanulók számaTanulók száma Intézmények 

száma
Intézmények 

száma
Tanulók számaTanulók száma Intézmények 

száma
Intézmények 

száma
Tanulók számaTanulók száma

Terület/ Év 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008

Hajdú-
Bihar

41 40 8007 8482 53 59 14214 14458 39 50 11145 11601

Jász-
Nagykun-
Szolnok

34 36 6665 7103 40 37 10019 9493 32 37 7335 7416

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg
42 62 8448 9550 59 55 12758 12321 59 70 10908 11543

Észak-
alföld

117 138 23120 25135 152 151 36991 36272 130 157 29388 30560

Terület/ Év 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hajdú-
Bihar 10 325 10 804 11 418 12 080 12 407 12 584 12 282 13 307

Jász-
Nagykun-
Szolnok

6 949 7 478 7 624 7 922 7 969 8 079 7 901 7 968

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg
9 867 10 360 12 172 12 225 12 697 13 153 13 510 13 423

Észak-
Alföld 27 141 28 642 31 214 32 227 33 073 33 816 33 693 34 698

14   http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl6_02_05_04i.html (letöltve: 2009. október 28.)

Foglalkoztatás
Az oktatási intézményekben töltött felkészülési idő számos régióbeli fiatal számára 
valóban nem tudja biztosítani a munkaerő-piaci integrációt. A pályakezdő munka-
nélküliek száma az Észak-alföldi régióban is emelkedő tendenciát mutat.

7. táblázat 
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők  száma (éves havi átlag)(fő)15

8. táblázat 
Pályakezdő munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása az Észak-alföldi régióban (2008)

Természetesen a fenti adatok nem tartalmazzák a munkaügyi központok szolgálta-
tásait igénybe nem vevő álláskeresőket. Az Ifjúság 2008 felmérés adatai alapján ez a 
szám igen jelentős, hiszen a válaszadóknak kevesebb mint 20 százaléka jelezte, hogy 
álláskeresés kapcsán igénybe vette a munkaügyi központ szolgáltatásait (jellemzően 
a gimnáziumnál alacsonyabb legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők).

SzakiskolaSzakiskolaSzakiskolaSzakiskola SzakközépiskolaSzakközépiskolaSzakközépiskolaSzakközépiskola GimnáziumGimnáziumGimnáziumGimnázium
Intézmények 

száma
Intézmények 

száma
Tanulók számaTanulók száma Intézmények 

száma
Intézmények 

száma
Tanulók számaTanulók száma Intézmények 

száma
Intézmények 

száma
Tanulók számaTanulók száma

Terület/ Év 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008

Hajdú-
Bihar

41 40 8007 8482 53 59 14214 14458 39 50 11145 11601

Jász-
Nagykun-
Szolnok

34 36 6665 7103 40 37 10019 9493 32 37 7335 7416

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg
42 62 8448 9550 59 55 12758 12321 59 70 10908 11543

Észak-
alföld

117 138 23120 25135 152 151 36991 36272 130 157 29388 30560

Terület/ Év 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hajdú-
Bihar 10 325 10 804 11 418 12 080 12 407 12 584 12 282 13 307

Jász-
Nagykun-
Szolnok

6 949 7 478 7 624 7 922 7 969 8 079 7 901 7 968

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg
9 867 10 360 12 172 12 225 12 697 13 153 13 510 13 423

Észak-
Alföld 27 141 28 642 31 214 32 227 33 073 33 816 33 693 34 698

Terület/ Év 2006 2007 2008 2009

Magyarország 38.749 40.386 41.441 49.149

Észak-Alföld 11.018 12.149 12.726 14.584

   Hajdú-Bihar 3.388 4.022 4.239 4.725

   Jász-Nagykun-Szolnok 1.721 1.612 1.732 2.436

   Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

5910 6.515 6.755 7.424

Iskolai végzettség/ 
Terület

Regisztrált munkanélküliekRegisztrált munkanélküliekRegisztrált munkanélküliekRegisztrált munkanélküliek
Iskolai végzettség/ 

Terület Hajdú-
Bihar

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg

Észak-
alföld

8 általánosnál kevesebb 5% 6% 9% 8%

Általános iskola 35% 35% 39% 37%

Szakmunkásképző 16% 13% 12% 13%

Szakiskola 3% 3% 5% 4%
Speciális szakiskola 0% 0% 0% 0%

Szakközépiskola 15% 17% 12% 14%

Technikum 4% 4% 2% 3%

Gimnázium 14% 15% 16% 15%

Főiskola 5% 6% 3% 4%

Egyetem 3% 2% 1% 2%

Összesen: 100% 100% 100% 100%

Összesen (fő) 4239 1732 6755 12726

15 http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=stat_afsz_nyilvtartasok (letöltve: 2009. december 14.)
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Az álláskeresési stratégiák között vezető szerepet a kapcsolati tőke konvertálására 
tett kísérletek jelentik, azaz jellemzően ismerősi, rokoni és családi köröket mozgó-
sítanak a fiatalok álláskeresésük támogatására, a mára már klasszikussá váló elekt-
ronikus, illetve offline (újság) hirdetési felületek felhasználásán túl. 
A munkanélküliség átlagos idejére minden bizonnyal számos változó van hatással, 
nem csak az alkalmazott álláskeresési stratégiák, illetve a mozgósítható kapcsolati 
tőkenagyság. Az iskolai végzettség azonban determinisztikus hatásúnak tűnik.

A fiatalok munkanélkülisége bizonyos mértékben, mint láttuk, szinte minden is-
kolai végzettség alapján képzett réteget érint, s földrajzilag, településmérettől 
függetlenül mindenhol jelenlévő probléma. Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági 
Szolgáltató Iroda által saját felmérésével megkeresett, válaszadó helyi önkormány-
zatok közül mindössze három jegyzője ítélte meg úgy, hogy a munkanélküliség 
nem szerepel a helyi fiatalok legjelentősebb problémái/kihívásai között.

3. ábra 
A munkaerő-piaci integrációhoz szükséges átlagos idő (hónap) az álláskeresők legmagasabb iskolai 

végzettsége fényében16

Közel sem tekinthető véletlennek tehát, hogy a fiatalok körében az ideális munka-
helyet nem csak a jó fizetés, hanem az állás biztonsága is meghatározza, hiszen ta-
nulmányaik befejezését követően többségük hónapokat tölt munkahelykereséssel.

9. táblázat 
A munkahelyválasztás során „nagyon fontosnak” tartott szempontok

Iskolai végzettség/ 
Terület

Regisztrált munkanélküliekRegisztrált munkanélküliekRegisztrált munkanélküliekRegisztrált munkanélküliek
Iskolai végzettség/ 

Terület Hajdú-
Bihar

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg

Észak-
alföld

8 általánosnál kevesebb 5% 6% 9% 8%

Általános iskola 35% 35% 39% 37%

Szakmunkásképző 16% 13% 12% 13%

Szakiskola 3% 3% 5% 4%
Speciális szakiskola 0% 0% 0% 0%

Szakközépiskola 15% 17% 12% 14%

Technikum 4% 4% 2% 3%

Gimnázium 14% 15% 16% 15%

Főiskola 5% 6% 3% 4%

Egyetem 3% 2% 1% 2%

Összesen: 100% 100% 100% 100%

Összesen (fő) 4239 1732 6755 12726

16 Forrás: Ifjúság 2008

Iskolai végzettség/ 
Terület

Regisztrált munkanélküliekRegisztrált munkanélküliekRegisztrált munkanélküliekRegisztrált munkanélküliek
Iskolai végzettség/ 

Terület Hajdú-
Bihar

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg

Észak-
alföld

8 általánosnál kevesebb 5% 6% 9% 8%

Általános iskola 35% 35% 39% 37%

Szakmunkásképző 16% 13% 12% 13%

Szakiskola 3% 3% 5% 4%
Speciális szakiskola 0% 0% 0% 0%

Szakközépiskola 15% 17% 12% 14%

Technikum 4% 4% 2% 3%

Gimnázium 14% 15% 16% 15%

Főiskola 5% 6% 3% 4%

Egyetem 3% 2% 1% 2%

Összesen: 100% 100% 100% 100%

Összesen (fő) 4239 1732 6755 12726

Szempont %
jó fizetés 86%

biztos munkahely 83%
jó munkakörülmények 63%
előrejutási lehetőségek 53%

jó időbeosztás 51%
kevés stressz 50%

szakmai fejlődési lehetőségek 50%
érdekes munka 47%

önálló munkavégzés 46%
lakóhelyhez közel lévő munkahely 45%

társadalmilag hasznos munka 28%

Iskolai végzettség/ 
Terület

Regisztrált munkanélküliekRegisztrált munkanélküliekRegisztrált munkanélküliekRegisztrált munkanélküliek
Iskolai végzettség/ 

Terület Hajdú-
Bihar

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg

Észak-
alföld

8 általánosnál kevesebb 5% 6% 9% 8%

Általános iskola 35% 35% 39% 37%

Szakmunkásképző 16% 13% 12% 13%

Szakiskola 3% 3% 5% 4%
Speciális szakiskola 0% 0% 0% 0%

Szakközépiskola 15% 17% 12% 14%

Technikum 4% 4% 2% 3%

Gimnázium 14% 15% 16% 15%

Főiskola 5% 6% 3% 4%

Egyetem 3% 2% 1% 2%

Összesen: 100% 100% 100% 100%

Összesen (fő) 4239 1732 6755 12726

Szempont %
jó fizetés 86%

biztos munkahely 83%
jó munkakörülmények 63%
előrejutási lehetőségek 53%

jó időbeosztás 51%
kevés stressz 50%

szakmai fejlődési lehetőségek 50%
érdekes munka 47%

önálló munkavégzés 46%
lakóhelyhez közel lévő munkahely 45%

társadalmilag hasznos munka 28%

A munkaerő-piaci prognózisok sajnos a hirtelen javulás lehetőségével nem kecseg-
tetnek, annak ellenére sem, hogy a régióban a foglalkoztatás és az aktivitási ráta 
emelkedését vetítik elő. 

A jelenlegi régiós, ifjúsági munkaerő-piaci helyzetkép azt mutatja, hogy a 15-29 
éves korosztályban, a munkaerőpiacon már megjelentek (tanulmányokat már nem 
folytatók többsége) szakmunkásként tevékenykednek. 

10. táblázat 
Fiatalok (15-29 évesek) a munkaerőpiacon17

Fontos azonban megjegyezni, hogy az Ifjúság2008 kutatás által megkérdezettek-
nek csupán 34%-a jelezte, hogy jelenleg dolgozik. A korosztálynak megfelelően 
jelentős hányaduk jelenleg is tanulmányait folytatja!

A munkaerő-piaci integrációra való felkészülésnek fontos állomása lehet a tanul-
mányok mellett végzett munkavégzés, illetve például az önkéntes tevékenysége-
ken keresztül megszerezhető munkatapasztalatok.
Utóbbi lehetőségével a fiataloknak csupán kis hányada él, többségük (86%) egyál-

17 Forrás: Ifjúság 2008
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talán nem végez ilyen tevékenységet! Ezt mutatják a közelmúltban, illetve a jelen-
leg is futó önkéntes programok (Ötlet, Európai Önkéntes Szolgálat) regionális és 
országos statisztikái is. 
Az Ifjúság 2008 adatai szerint azon fiataloknak, akik főtevékenységüknek a tanulást 
tekintik, csupán egy tizede (9,79%) az, aki tanulmányai mellett jelenleg is kereső 
tevékenységet folytat, ugyanakkor több mint negyedük időszakosan dolgozott 
már tanulmányai mellett. Az NRC független piackutató felmérése szerint azonban 
a tanulmányaik mellett munkát vállaló diákoknak csupán 30%-a tekinti (diák)mun-
kavállalása kapcsán célnak, hogy szakmai/munkahelyi tapasztalatokat szerezzen.
A munkahelyi tapasztalatok megszerzésére irányuló kísérletek ilyen alacsony ará-
nya azért is érdekes, mert a fiatalok is tisztában vannak azzal, hogy azok jelentősen 
hozzájárulhatnak későbbi álláskeresésük sikeréhez, sőt, annak értékét, konvertál-
hatóságát a „(jó) iskolai papíroknál” kismértékben ugyan, de jobbnak találják!

Az elhelyezkedés további fontos kérdése a munka- és a lakóhely összeegyeztet-
hetősége. Az Észak-alföldi régió településszerkezetéből adódóan számos település 
nem tud fiataljai számára megfelelő munkalehetőséget biztosítani, így ha a fiatal 
a családhoz, gyökereihez közel kíván maradni, akkor a napi ingázás jelenthet(ne) 
megoldást. 
Az Ifjúság 2008 kutatása adatai alapján a régió fiataljainak ingázási hajlandósága 
jellemzően maximum 50 km-ig terjed.

11. táblázat 
Fiatalok mobilitási hajlandósága

Valójában a távolságnál vélhetően sokkal jelentősebb az annak megtételéhez 
szükséges idő mennyisége, hiszen ha a távolságok nem is, ez utóbbi csökkenthető, 
fejleszthető.

Közlekedés
Az Észak-alföldi Regionális Turizmusfejlesztési Stratégia megfogalmazása szerint a 
régió közlekedési hálózatát az egyenetlenség, a hálózat fejlett és fejletlen arányá-
nak kedvezőtlen összetétele jellemzi. „A régió vasúthálózata vonalsűrűség tekin-
tetében az országos átlag feletti, a villamosított és az automata biztosító beren-
dezéssel ellátott vonalak aránya azonban az országos átlag alatt marad. A megyék 

Mi lenne az a maximális távolság, 
ahova eljárna dolgozni? /km/

Mi lenne az a maximális távolság, 
ahova eljárna dolgozni? /km/

Mi lenne az a maximális távolság, 
ahova eljárna dolgozni? /km/

fő %
0-10 188 16,0%

11-50 723 61,6%
11-30 402 34,2%
30-50 322 27,4%

51-100 152 12,9%
100+ 112 9,6%

közötti különbségeket tekintve megállapítható, hogy míg Jász-Nagykun-Szolnok 
megye minden tényezőben jelentősen meghaladja az országos átlagot, addig a 
másik két megye jelentősen elmarad attól mind a villamosítottság, mind a kétvá-
gányú vonalak terén.”18

„Az úthálózat útjelleg szerinti megoszlását vizsgálva az egyik legfeltűnőbb sajátos-
ság a gyors 
megközelíthetőséget leginkább biztosító autópályák és autóutak alacsony aránya. 
<…> a régió jelentős része ugyanakkor még hosszú ideig kívül esik a gyorsforgal-
mi úthálózat mind a 15, mind pedig a 30 perces vonzáskörzetén. A gyorsforgalmi 
úthálózat kedvezőtlen elérhetősége mellett igen rossz a települések általános el-
érhetősége is.” 19

A települések elérhetőségei, közlekedési adottságai nem csak az elhelyezkedési 
esélyekre, a település gazdasági esélyeire vannak közvetlen hatással, hanem a fi-
atalok mindennapjaira is, lévén meghatározzák az elérhető szolgáltatások körét, a 
szórakozási lehetőségeket, stb.

Szabadidő
A fiatalok szabadidő eltöltésének kultúrafogyasztással kapcsolatos eseményeiről, 
dimenzióiról a nagymintás kutatások évek óta szomorú képet festenek, felhívva 
a figyelmet arra, hogy a kulturális intézmények látogatottsága a fiatalok körében 
alacsony, a kultúrafogyasztás mint olyan az ifjúsági korosztályra szinte egyáltalán 
nem jellemző. Nem mutat más képet a 2008-as felmérés sem, sőt, országos szinten 
tovább romló mutatókról számol be. 
Mint azt a hivatkozott kutatás gyorsjelentése is felveti, a kultúrafogyasztás gyakori-
sága vélhetően összefügg az intézményellátottság kapcsán megfigyelhető egyen-
lőtlenségekkel.

12. táblázat 
A fiatalok intézménylátogatási szokásai20

18 Az Észak-alföldi Régió Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2006 forrás: www.mth.gov.hu/download.
php?ctag=download&docID=203
19 Az Észak-alföldi Régió Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2006 forrás: www.mth.gov.hu/download.
php?ctag=download&docID=203
20  Forrás:- Ifjúság2008

Mi lenne az a maximális távolság, 
ahova eljárna dolgozni? /km/

Mi lenne az a maximális távolság, 
ahova eljárna dolgozni? /km/

Mi lenne az a maximális távolság, 
ahova eljárna dolgozni? /km/

fő %
0-10 188 16,0%

11-50 723 61,6%
11-30 402 34,2%
30-50 322 27,4%

51-100 152 12,9%
100+ 112 9,6%

„Szinte soha nem látogatja… „
(%)

település jellegetelepülés jellegetelepülés jellegetelepülés jellege„Szinte soha nem látogatja… „
(%) Község Megyei jogú 

város
Nagyközség Város Teljes minta

színház 60,1 29,2 76,9 60,6 53,3
art mozi, művészfilmek 75,4 66,1 85,9 82,0 76,4

mozi vagy multiplex 45,9 17,4 62,8 44,3 38,9
komolyzenei hangverseny 83,4 76,3 89,7 86,3 83,2

könyvesbolt 52,8 23,5 75,6 48,0 44,5
kiállítás, múzeum 65,6 30,7 78,2 61,3 55,5

videó-, dvd-kölcsönző 71,2 63,5 78,2 72,5 70,2
opera 94,1 88,2 97,4 93,6 92,6

kávéház, teázó, presszó 42,4 26,7 60,3 45,5 40,7
söröző, borozó, kocsma 51,6 39,7 57,7 56,9 51,2

étterem 50,6 27,4 59,0 43,1 41,9
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Mi lenne az a maximális távolság, 
ahova eljárna dolgozni? /km/

Mi lenne az a maximális távolság, 
ahova eljárna dolgozni? /km/

Mi lenne az a maximális távolság, 
ahova eljárna dolgozni? /km/

fő %
0-10 188 16,0%

11-50 723 61,6%
11-30 402 34,2%
30-50 322 27,4%

51-100 152 12,9%
100+ 112 9,6%

„Szinte soha nem látogatja… „
(%)

település jellegetelepülés jellegetelepülés jellegetelepülés jellege„Szinte soha nem látogatja… „
(%) Község Megyei jogú 

város
Nagyközség Város Teljes minta

színház 60,1 29,2 76,9 60,6 53,3
art mozi, művészfilmek 75,4 66,1 85,9 82,0 76,4

mozi vagy multiplex 45,9 17,4 62,8 44,3 38,9
komolyzenei hangverseny 83,4 76,3 89,7 86,3 83,2

könyvesbolt 52,8 23,5 75,6 48,0 44,5
kiállítás, múzeum 65,6 30,7 78,2 61,3 55,5

videó-, dvd-kölcsönző 71,2 63,5 78,2 72,5 70,2
opera 94,1 88,2 97,4 93,6 92,6

kávéház, teázó, presszó 42,4 26,7 60,3 45,5 40,7
söröző, borozó, kocsma 51,6 39,7 57,7 56,9 51,2

étterem 50,6 27,4 59,0 43,1 41,9

A szabadidő eltöltésének bevett színterei nem mutatnak ilyen markáns különbsé-
geket. A fiatalok hétvégén és hét közben is jellemzően otthonukban vagy baráta-
iknál töltik szabad idejüket. A helyszínek mögötti tartalmak további érdekessége, 
hogy a megyeszékhelyek fiataljai minden tekintetben aktívabbnak mutatkoznak, 
szabadidejüket nagyobb intenzitással töltik ki, élik meg.
A nagymintás adatok is alátámasztják ugyanakkor azt a sokszor hangoztatott állí-
tást, hogy a fiatalok szabadidejük nagy részét passzívan, televíziót nézve, esetleg 
számítógép előtt töltik el. Előbbi a fiatalok háromnegyedénél a leggyakoribb idő-
töltésként jelenik meg!

13. táblázat 
A fiatalok szabadidő eltöltési szokásai21

"Mit csinál leggyakrabban 
szabadidejében?"

(%)

"Mit csinál leggyakrabban 
szabadidejében?"

(%)
Teljes minta

Település jellegeTelepülés jellegeTelepülés jellegeTelepülés jellege"Mit csinál leggyakrabban 
szabadidejében?"

(%)

"Mit csinál leggyakrabban 
szabadidejében?"

(%)
Teljes minta Megyei jogú 

város
Nagyközség Város Község

semmi különöset, csak 
úgy elvagyok

hétköznap 18,7 11,8 24,7 20,8 20,8semmi különöset, csak 
úgy elvagyok hétvégén 20,1 10,6 23,1 24,2 22,4

olvasok
hétköznap 34,3 48,5 19,2 31,9 27,5

olvasok
hétvégén 35,4 47,8 19,2 33,5 29,7

tévét nézek
hétköznap 71,2 74,0 54,4 69,3 75,6

tévét nézek
hétvégén 75,2 77,4 63,3 73,8 78,0

számítógépezek
hétköznap 51,8 69,4 34,6 50,3 40,4

számítógépezek
hétvégén 53,9 71,8 38,5 51,9 42,7

a barátaimmal lógok, 
beszélgetek stb. 

hétköznap 35,3 40,1 29,5 34,2 33,7a barátaimmal lógok, 
beszélgetek stb. hétvégén 53,6 63,6 39,7 52,0 49,1

sportolok
hétköznap 16,3 24,8 7,7 16,5 9,3

sportolok
hétvégén 17,5 25,0 7,7 18,6 10,2

zenét hallgatok
hétköznap 38,7 44,8 28,2 38,9 34,7

zenét hallgatok
hétvégén 43,3 51,2 24,4 43,7 39,2

játékkonzollal 
számítógépes játékkal 

játszom

hétköznap 7,2 10,6 5,1 6,1 6,0játékkonzollal 
számítógépes játékkal 

játszom hétvégén 7,3 8,6 3,8 7,3 6,9

21 Forrás: Ifjúság2008

Egészség
Különösen szembeszökő a szabadidős sport eltűnése, mely a fiatalok alig ötödénél 
jelenik meg mint szabadidős tevékenység.  A sport, mint az egészséges életmód 
egyik fontos eleme ráadásul a kor előrehaladtával folyamatosan veszít jelentősé-
géből az ifjúsági korosztály keretein belül! Míg a 15-19 évesek negyede említi, mint 
gyakran űzött szabadidős tevékenységet, addig a 25-29 éveseknél ez az arány már 
nem éri el a 15%-ot! A rendszeres testmozgást végzők arányai ennél jóval nagyob-
bak, a 15-19 éves korosztály 40%-a, a 25-29 éves korosztály negyede nyilatkozott 
úgy az Ifjúság2008 kutatás kérdezőinek, hogy rendszeresen mozognak.
Nem elhanyagolható tény ugyanakkor, hogy a sportolás hiánya jellemzően a távoli 
jövőre/ben való gondolkozás kapcsán jelentős, hiszen a fiatalok túlnyomó több-
sége saját egészségi állapotával elégedett, életmódjának lehetséges (jövőbeni) 
következményeivel nem szembesül.

Ennek ellenére, „a fiatalkorú népesség egészségi állapota évek óta romlást mutat, 
egyes betegségek és elváltozások aránya az azonos életkorúak körében évről évre 
növekszik (pl. a magas vérnyomás előfordulása a 16–17 éves középiskolások köré-
ben 10 évvel ezelőtt 17,5‰ volt, a legutóbbi mérésnél már 26‰). Mivel az iskolai 
évek során több életkorban is megvizsgálják a tanulókat, ezért az is megállapít-
ható, hogy az iskolába lépők egészségi állapota a tanulóévek során folyamatosan 
romlik. A hátgerincferdülés aránya – egy adott évben születetteknél – 5 éves kor-
ban 19–20‰, majd 17 éves korban 120–148‰-re emelkedik. A cukorbetegség 
előfordulása életkoronként és évenként is növekvő tendenciát mutat. 
Évről évre folyamatosan nő a kövér gyermekek aránya, a legmagasabb érték a 
11–12 évesekre jellemző, ami részben a serdülőkor előtti hízási fejlődési szakasz 
következménye. A gyermekkori elhízás azért különösen veszélyes, mert a kövér 
gyermekekből lesznek később a magas vérnyomásos, cukorbeteg felnőttek.”22

Az aktivitás és a jelen jövőt alaktó hatása felismerésének hiánya azonban nem csak 
fizikai szinten érhető tetten.

Közéleti részvétel
Mint azt láthattuk, a fiatalok saját egészségükért, egészségük megtartásáért igen 
ritkán sportolnak, vagy végzenek testmozgást. A közösségi „jólét”, a környezetért 
való cselekvés, megmozdulás éppennyire nem jellemző az ifjúsági korosztályra. 
Mint arról már volt szó, álláskeresésük kapcsán a legutolsó szempontként nevezték 
meg, hogy mindennapi tevékenységük a közösségük számára is hasznos legyen. 
Önkéntes tevékenységet a legtöbb fiatal nem végez, alig több mint egy százalékuk 
kötődik formálisan valamilyen civil szervezethez. 

22 Társadalmi jellemzők és ellátó rendszerek 2008; Központi Statisztikai Hivatal, 2009
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Ehhez képest akár meglepően nagynak is tekinthetnénk a közügyekben tájékozó-
dó fiatalok arányát, ami a 25-29 évesek esetében már meghaladja az 50%-ot. (A 
15-19 évesek körében 34, a 20-25 évesek körében 48%.) A tájékozódás ugyanakkor 
aktív cselekvést nem hoz magával, már csak azért sem, mert a fiatalok többsége 
úgy véli, hogy a helyi közügyekbe nem tud beleszólni, azok alakítására nincs lehe-
tősége. Az erre lehetőséget adó fórumok többsége is ismeretlen a fiatalok előtt.
A közügyekben önmagukat tájékozódóként leíró fiatalok körében is a helyi hírek 
passzív követése jellemző – legyen szó akár nyomtatott, elektronikus sajtóról, he-
lyi televízióról vagy rádióról. A hozzászólásnak, az aktív részvételnek még az olyan 
„arctalan” formáival, mint pl. a fórumhozzászólások adta lehetőségekkel is csupán 
e fiatalok alig több, mint ötöde él, a közügyekben rendszeresen megnyilvánulók 
pedig csupán 5%-ot tesznek ki. A felnőtt lakosság aktivitására vonatkozóan nem 
állnak rendelkezésünkre adatok, így csak feltételezhetjük, hogy a fiatalok közéleti 
aktivitása jellemzően mintakövető. Tény mindenesetre, hogy az egyedüli tér, mely-
ben a fiatalok szabadon vállalják véleményüket, ahol a közügyekről folyó diskur-
zusban rész vesznek, az a család, melynek keretein belül még a közügyeket nem 
követő fiataloknak is a közel 50%-a bekapcsolódik az ilyen témájú beszélgetések-
be. E fiatalok esetében azonban az ilyen jellegű megnyilvánulások például a baráti 
társaságokban már jóval kisebb mértékben vannak jelen, ellentétben a közügyek 
alakulását nyomon követő kortársaikkal. Úgy tűnik tehát, hogy a tájékozódó fiata-
lok, bár aktív részvételre kevesen vállalkoznak, a passzív befogadáson alapuló in-
formációforrásaikból származó ismereteiket ütköztetik is az erre lehetőséget adó, 
biztonságos családi-baráti környezetben. Feltételezzük, hogy a fiatalok többsége 
esetében – a közügyeket nem követők népes körében – a családi környezetben fo-
lyó beszélgetések vállnak elsődleges információforrássá, s az itt kapott ismeretek, 
vélemények más környezetben való esetleges felülvizsgálata nem történik meg. 
Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a közügyeket nem követő fiatalok közel fele 
családi környezetben sem vesz részt a közügyekről folyó beszélgetésekben!
A formális politikai szereplőkkel, a képviselőkkel, valamint képviseleti testületekkel, 
települési diákönkormányzatokkal való kapcsolattartás, illetve utóbbi munkájában 
való részvétel a fiatalok tizedére jellemző! 
A fiatalokkal való kommunikáció erősítésére a legtöbb esetben az önkormányzat-
ok sem áldoznak, a régióban alig találunk olyan települést, mely saját bevallása 
szerint rendelkezik a fiatalok nyelvi kompetenciájára épülő kommunikációs csator-
nával, esetlegesen ifjúsági médiával, annak ellenére sem, hogy jellemzően a tele-
püléseken van valamilyen önkormányzati fenntartású média (pl. honlap, TV, újság). 
Nem véletlen, hogy a legtöbb település esetében a fiatalok és az önkormányzat 
kapcsolatát ’eseti’-nek látják az Iroda által megkérdezett jegyzők.
Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a települési gyermek és ifjúsági önkormány-
zatok hivatalvezetői megítélése sem annak közügyekbe történő véleménynyilvá-
nító szerepét hangsúlyozza! Azaz, a fiatalokat közügyekben való egyéni részvé-
teléhez hasonlóan, a fiatalok saját képviseleti rendszereit a település vezetői nem 
mint a közügyekben való részvétel lehetséges formáját kezelik. Ahogyan a fiatalok 
egyéni véleményének, úgy a képviseleti rendszereik véleményének kikérésére is 
csak ritkán kerül sor az őket érintő döntések meghozatalát megelőzően. A gyermek 

és ifjúsági önkormányzatokat a hivatalvezetők jellemzően rendezvényszervezésre, 
szabadidő szervezésre, s ami (a korábban jelzett megítélés és a hozzá kapcsolódó 
gyakorlat fényében) meglepő, a fiatalok közéleti neveléséhez való hozzájárulásra 
tartják alkalmasnak! 
A fentiektől függetlenül számos település – a válaszadók több mint fele – értékeli 
úgy, hogy a fiatalok számára megfelelő lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy az 
őket érintő döntéseket befolyásolják, arról véleményt formáljanak. E lehetséges 
formák megítélése ugyanakkor élesen eltér a polgármesteri hivatalt vezető jegyző, 
illetve a képviselő testület megválasztott tagjai által megfogalmazottak alapján. 
Míg az Iroda által megkérdezett jegyzők jellemzően a hivatalos kérelem, előter-
jesztés benyújtásában, illetve a diákönkormányzatok véleménynyilvánítási lehető-
ségeiben látják a fiatalok döntésformáló lehetőségeit, addig a képviselő testületi 
tagok a személyes megkeresést hangsúlyozzák. 
A fiatalok közügyekben való jártasságának megítélése kapcsán a települési jegy-
zők jellemzően annak hiányosságait hangsúlyozzák! A fiatalok tájékozottságát 
például az önkormányzat működési mechanizmusait illetően23 átlagosan 1,85-esre 
értékelték egy négyfokú skálán. Hasonló eredményt kaptunk akkor is, amikor a fia-
talok tájékozottságának értékelésére a hivatal felépítése kapcsán kértük a hivatal-
vezetőket. 

14. táblázat 
A fiatalok tájékozottságának jegyzői megítélése

A fiatalokkal való együttműködés javításának alapvető feltételeként a legtöbb te-
lepülésen a fiatalok aktívabb részvételét említik, (második leggyakrabban említett 
feltétellel a felnőtt segítő jelenléte, illetve a bevonási lehetőségek (hivatali) kidol-
gozása szerepel). Arról azonban, hogy ennek érdekében ki tehet a legtöbbet, az 
aktivitás bátorításának ki a fő letéteményese, a szülők, civil szervezetek, oktatási 
intézmények, esetleg a hivatal maga, már erősen megoszlanak a vélemények, bár 
kétségtelen, hogy ezt a feladatot nem volt olyan jegyző, aki a hivatal munkatársa-
ihoz delegálta volna. 
Az aktív részvétel mintáinak és az ahhoz szükséges tudás átadásának feladatát a 
hivatalvezetők többsége ugyan a civil szervezetekhez delegálná, de közel hasonló 
gyakorisággal találkozunk a szülők, illetve az oktatási intézmények megjelölésével is. 

"Mit csinál leggyakrabban 
szabadidejében?"

(%)

"Mit csinál leggyakrabban 
szabadidejében?"

(%)
Teljes minta

Település jellegeTelepülés jellegeTelepülés jellegeTelepülés jellege"Mit csinál leggyakrabban 
szabadidejében?"

(%)

"Mit csinál leggyakrabban 
szabadidejében?"

(%)
Teljes minta Megyei jogú 

város
Nagyközség Város Község

semmi különöset, csak 
úgy elvagyok

hétköznap 18,7 11,8 24,7 20,8 20,8semmi különöset, csak 
úgy elvagyok hétvégén 20,1 10,6 23,1 24,2 22,4

olvasok
hétköznap 34,3 48,5 19,2 31,9 27,5

olvasok
hétvégén 35,4 47,8 19,2 33,5 29,7

tévét nézek
hétköznap 71,2 74,0 54,4 69,3 75,6

tévét nézek
hétvégén 75,2 77,4 63,3 73,8 78,0

számítógépezek
hétköznap 51,8 69,4 34,6 50,3 40,4

számítógépezek
hétvégén 53,9 71,8 38,5 51,9 42,7

a barátaimmal lógok, 
beszélgetek stb. 

hétköznap 35,3 40,1 29,5 34,2 33,7a barátaimmal lógok, 
beszélgetek stb. hétvégén 53,6 63,6 39,7 52,0 49,1

sportolok
hétköznap 16,3 24,8 7,7 16,5 9,3

sportolok
hétvégén 17,5 25,0 7,7 18,6 10,2

zenét hallgatok
hétköznap 38,7 44,8 28,2 38,9 34,7

zenét hallgatok
hétvégén 43,3 51,2 24,4 43,7 39,2

játékkonzollal 
számítógépes játékkal 

játszom

hétköznap 7,2 10,6 5,1 6,1 6,0játékkonzollal 
számítógépes játékkal 

játszom hétvégén 7,3 8,6 3,8 7,3 6,9

A fiatalok tájékozottságának jegyzői megítélése átlag
"Ön szerint a fiatalok mennyire vannak tisztában…

… helyi lehetőségeikkel?" 2,63

... az önkormányzat működési mechanizmusaival?" 1,85

…a hivatal felépítésével?" 1,90

… település gazdasági lehetőségeivel?" 2,22

… az önkormányzat rendelkezésére álló eszközökkel?" 2,22

… a település által megfogalmazott fejlesztési tervekkel?" 2,02

23  Négyfokú skálán értékelve azt, ahol az 1 „az egyáltalán nem ismerik azokat”; a 4 pedig a „ jól tájékozottat” jelenti
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A közéleti részvételhez szükséges kompetenciák átadására a civil szervezetek minden 
bizonnyal alkalmasak lennének, ugyanakkor a fiatalok és a civil szervezetek kapcsolat-
intenzitása ezt nem teszi lehetővé. A régió fiataljainak több mint 90%-a ugyanis semmi-
lyen módon nem kapcsolódik az itt működő szervezetekhez. Formális tagságról, illetve 
egyesület életében való aktív közreműködésről ráadásul csak a fiatalok kevesebb mint 
5%-a számolt be. A fiatalok mindennapjaihoz közelebb álló diákszerveztek ráadásul 
még ennél is ritkábban jelennek meg a fiatalok mindennapjaiban! A fiatalok túlnyomó 
többségének életében a helyi civil szervezetek tehát egyáltalán nem játszanak szerepet. 
E jelenség hatása sajnos továbbgyűrűzik, azaz nem csak a közéleti részvétel alacsony 
szintjét eredményezi, de a fiatalok kezdeményező, formális vagy nem formális aktivi-
tását is negatív irányba befolyásolja.  A fiatalok többsége helyi, vagy egyszerűen saját 
környezetének szintjén sem mint kezdeményező erő jelenik meg!

Pályázati aktivitás
A fiatalok, ifjúsági közösségek forráslehívó tevékenységét vizsgálva a fentiekből 
kirajzolódni látszó vélemények megalapozottnak is tűnhetnek. A megkérdezett 
önkormányzatok több mint harmadának nem volt arra vonatkozó információja, 
hogy a helyi fiatalok a Nemzeti Civil Alapprogram, a Gyermek és Ifjúsági Alap, a 
Regionális Ifjúsági Tanács pályázati kiírásai, vagy a Fiatalok Lendületben Program 
forráslehetőségeivel éltek volna. 

15. táblázat 
Ifjúsági közösségek pályázati aktivitása

A fiatalok közösségeinek forráslehívásai ennél is szomorúbb képet festenek, hiszen 
az általuk beadott pályázatok közel fele nem nyer támogatást. Ugyanakkor látnunk 
kell, hogy a fiatalok közösségei még így is megcáfolják a róluk kialakított képet, 
mely jellemzően nem tartja őket alkalmasnak a pályázati források elérésére.

16. táblázat 
Fiatalok forráslehívó képessége
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A fiatalok tájékozottságának jegyzői megítélése átlag
"Ön szerint a fiatalok mennyire vannak tisztában…

… helyi lehetőségeikkel?" 2,63

... az önkormányzat működési mechanizmusaival?" 1,85
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Év Pályázó közösségek száma
2007 23
2008 31
2009 11

Összesen 65

Év Nyertes Összes beadott 
pályázat

2007 14 23
2008 16 31
2009 7 11

Végösszeg 37 65
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Közösségi részvétel – Önkéntesség
Mint az már korábban jeleztük, a fiatalok körében a formális közösségi kapcsolatok 
alig vannak jelen, alig alakulnak ki. A civil társadalmi aktivitásoknak jó esetben is 
csak felvevőiként, haszonélvezőiként jelennek meg a fiatalok. E ténynek egy másik 
vetülete, hogy a fiatalok (csakúgy, mint a teljes társadalom) számára az önkéntes-
ség gondolatvilága is idegen. 
Az önkéntesek motivációs kutatásai természetesen már korán felismerték, hogy 
a karrierszempontok is komoly szerepet játszhatnak az önkéntesség vállalásában, 
azt a kutatási modellekbe be is építették, ugyanakkor pl. „az ausztrál önkéntesek 
körében felvett VMI24 eredményei (Esmond-Dunlop, 2004) szerint a legfontosabb 
motivációk az értékek, a reciprocitás és az elismertség voltak.”25 A magyarorszá-
gi felmérések már 2005-ben úgy találták, hogy a 26 év alattiak önkéntességének 
motivációi között jellemzőbbek a közösséghez tartozás, a kihívás, szakmai fejlődési 
lehetőség, a szabadidő hasznos eltöltése és az új barátok szerzése.
Az ifjúsági önkéntesség alapgondolata mind az Európai Önkéntes Szolgálat mind a 
hazai önkéntesség elterjesztését célul kitűző Ötlet program(ok) esetében a fiatalok 
munkatapasztalathoz juttatása, a munkaerő-piaci belépésük előkészítése volt. Az 
önkéntesség így a fiatalok esetében nem kizárólag a társadalomért, a közösségért 
végzett tevékenységként értelmezhető, annak az egyéni karrier utak kapcsán is lét-
jogosultsága lehetne. 
A rendelkezésünkre álló adatok alapján úgy tűnik, hogy ennek lehetőségével a 
fiatalok többsége egyáltalán nem él. Az Ötlet programot saját célcsoport meg-
határozása is ebbe az irányba vitte, így az nem annyira tudatos életpályaelem-
ként, sokkal inkább menekülési útként jelent meg a fiatalok számára. (Az Ötlet 
2005 program26 záró tanulmánya is felhívja a figyelmet, hogy a programban 
részt vevő fiatalok a programot megelőzően átlagosan 9 hónapig voltak mun-
kanélküliek.)
Az Európai Önkéntes Szolgálat nyújtotta keret a célcsoport szempontjából nyitot-
tabb, ugyanakkor a nyelvi akadályok miatt egyben zártabb is. A külföldi tapaszta-
latszerzés így ebben az esetben sem annyira a munkatapasztalatra, sokkal inkább 
a nyelvi kompetenciákra irányul.
A fiatalok nagy tömegét e programok a létszámmegkötések (költségvetési korlá-
tok) miatt sem tudták felvenni. Az ÖTLET program jelenlegi ciklusában 20 önkéntes 
„foglalkoztatására volt lehetősége a régió 20 szervezetének”.
Az Európai Önkéntes Szolgálat keretében pedig jelenleg mindössze 10 szervezet 
jogosult önkéntesek küldésére, mely szervezetek 2009-ben 10 fiatalt segítettek 
hozzá külföldi tapasztalatok megszerzéséhez. Az önkéntesek fogadása tekinteté-
ben is alacsony aktivitást mutat a régió, hiszen hat szervezet szerepel a nemzetközi 
adatbázisban.

24 Volounteers Motivation Inventory( McEwin-D’Arcy illetve Esmond és Dunlop) 
25 Bartal Anna Mária: Önkéntesek és Nem-önkéntesek jellemzői a 2008. évi Európai Érték Vizsgálat tükrében – avagy, aki 
önkéntes az nagyobb valószínűséggel boldogabb és elégedettebb?
26 Grajczjár I. – Szikszai S.: Ötlet 2005 – Zárótanulmány 
www.otletprogram.hu/formanyom/Microsoft_Word_-_zarotanulmany-vegleges.pdf  letöltve: 2010. január 5.
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Mint a számok is jelzik az önkéntesség elterjesztéséhez e programok csak kis mér-
tékben képesek hozzájárulni. Az önkéntesség gondolatának szocializációs terét 
nem képesek megteremteni.

A fiatalok helyzetét szemügyre véve, az eddigiek alapján azt is mondhatnánk, hogy 
jelenleg a régió fiataljait általánosan is jellemzi a szocializációs terek és lehetőségek 
hiánya. Annak ellenére is, hogy számos intézmény, szervezet vallja, vagy szeretné 
magáénak tulajdonítani e szerepet.

Ifjúsági szervezetek, helyzetek
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a magyarországi településeknek 
200627-ban 12%-ában, 200728-ben 11%-ában nem működtek non-profit szerveze-
tek, ugyanakkor az Észak-alföldi régióban a szervezetek lakónépességhez viszo-
nyított aránya elmarad az országos átlagtól. (a lakónépesség 15,2 (2006), illetve 
15,1%-a (2007), de a civil szervezetek 12 (2006), illetve 11,9%-a (2007) található az 
Észak-alföldi régióban.) Ennek megfelelően az ezer lakosra jutó szervezetszám is 
ebben a régióban a legalacsonyabb, ráadásul 1996 és 2006 közötti szervezetszám 
növekedési arány is itt a legalacsonyabb, bár kétségtelen, hogy kizárólag számos-
ságukat tekintve az Észak-alföldi régióban működik a legtöbb civil szervezet.
A régióban működő civil szervezetek közül az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szol-
gáltató Iroda becslése szerint körülbelül 100 tekinthető ifjúsági szervezetnek, s 
1200 ifjúsági célúnak. (A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2006-ban 7018, 
2007-ben 7410 bejegyzett nonprofit szervezet működött e régióban. Tevékenysé-
gük alapján ezek közül 725 kulturális, 929 sport, 1285 szabadidős tevékenységek 
köré szerveződött.)
A becslések alapján ifjúsági területhez, a fiatalokhoz kötődő szervezetek száma 
jelentősnek tekinthető, ugyanakkor e szervezetek ifjúsági forráslehívó aktivitása 
alacsony.

17. táblázat 
A Regionális Ifjúsági Tanács által kiírt pályázatokra pályázatot benyújtó szervezetek száma

A Gyermek és Ifjúsági Alap (GYIA) regionális szintre leosztott részére pályázó szer-
vezetek száma, a forrás nagyságához hasonlóan erőteljes csökkenést mutat. Ter-

Terület/év 2006 2007 2008 2009
Pályázók száma 427 107 274 115

Hajdú-Bihar 174 43 112 48
Szabolcs-Szatmár-Bereg 151 37 91 48
Jász-Nagykun-Szolnok 101 26 49 16

Régión kívüli 1 1 22 3
Keretösszeg 53 458 000 32 210 640 24 139 500 21 483 000

27 Nonprofit szervezetek Magyarországon 2006, Központi Statisztikai Hivatal, 2008
28 Nonprofit szervezetek Magyarországon 2007, Központi Statisztikai Hivatal, 2009

mészetesen a civil szervezetek, és az ifjúsági szervezetek számára más pályázati 
források pótolhatják a GYIA apadó lehetőségeit, ugyanakkor a nem közvetlenül 
ifjúsági célú forrásokba az ifjúságügy beemelése komoly szervezeti céltudatot, az 
ifjúsági munka iránti elkötelezettséget követelne meg. (Szemben a pályázati forrá-
sok által meghatározott tevékenységi irány felé haladással.)
A Fiatalok Lendületben Program keretein belül benyújtott növekvő pályázatszá-
mok (2008-ban az előző évhez képest 17-el több pályázat érkezett ifjúsági csere 
kategóriában) mögött a pályázószám érdemi elmozdulását nem fedezhetjük fel. 
2007 és 2008 között mindössze hárommal nőtt a pályázó szervezetek száma!
Az ifjúsági források mennyiségi mozgása, illetve a lehívásukra irányuló aktivitás 
alakulása láthatóan nem esik egybe a civil szervezetek számára elérhető egyéb for-
rásokéval, hiszen a régió civil szervezeteinek bevételei az elmúlt évek során azzal 
ellentétes irányú, növekvő tendenciát mutattak. (A civil szervezetek jelentős része 
természetesen nem írható le ifjúságiként, vagy ifjúsági célúként, így a bevételeik 
alakulása közel sem biztos, hogy esetükben is hasonló elmozdulást mutatnak.)
Ennek megfelelően a Nemzeti Civil Alapporgram Észak-alföldi Regionális Kollégiu-
mához beérkezett pályázatok száma is növekvő tendenciát mutatott. Hajdú-Bihar 
megye esetében 2008-ban 26-tal, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében 10-zel 
nőtt a beérkezett pályázatok száma a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 51 darabos 
csökkenés mellett.
Összességében mindez arra enged következtetni, hogy míg a civilek számára nyi-
tott lehetőségek, és összességében a civil aktivitás is növekedett a régióban, addig 
az ifjúsági szervezetek (ifjúsági aktivitása), illetve a számukra nyitott források meny-
nyisége ezzel ellentétes irányba mozdult el.

18. táblázat 
A nonprofit szervezetek bevételei megyék és régiók szerint, 2003–200729

(millió Ft)

Ifjúsági intézményrendszerek
Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
Az ifjúsági szervezetek kapcsán megfigyelhető változások a fejlesztésüket célzó intéz-
ményrendszer lehetőségeinek csökkenésével, annak átalakításával párhuzamosan zaj-

Terület/év 2006 2007 2008 2009
Pályázók száma 427 107 274 115

Hajdú-Bihar 174 43 112 48
Szabolcs-Szatmár-Bereg 151 37 91 48
Jász-Nagykun-Szolnok 101 26 49 16

Régión kívüli 1 1 22 3
Keretösszeg 53 458 000 32 210 640 24 139 500 21 483 000

Terület/ Év 2003 2004 2005 2006 2007

Hajdú-Bihar 17 213,0 19 265,1 24 262,5 25 400,6 29 710,1

Jász-Nagykun-Szolnok 9 765,8 11 190,2 10 047,7 11 837,2 12 169,5

Szabolcs-Szatmár-Bereg 18 102,3 20 022,2 19 851,8 22 614,0 31 241,5

Észak-Alföld 45 081,1 50 477,6 54 162,1 59 851,9 73 121,1

Magyarország 731 053,6 806 494 854 755 896 244,1 964 309

29 Nonprofit szervezet Magyarországon 2007, Központi Statisztikai Hivatal, 2009



ÉS
ZA

K-
AL

FÖ
LD

I R
EG

IO
NÁ

LI
S I

FJ
ÚS

ÁG
I  

HE
LY

ZE
TE

LE
M

ZÉ
S 2

00
9

32 33

lott le. Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda 2007-ben a Foglalkoztatási 
és Szociális Hivatalba integrálódott, mellyel egy időben a Regionális Ifjúsági Tanács pá-
lyázatainak kezelése az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Kht-hez 
került át. Az integrációt követően a többi regionális irodához hasonlóan az Észak-alföldi 
is kisebb munkatársi létszám mellett folytatta tevékenységét, s a megszorítások érintet-
ték a szakmai munkára fordítható kiadási előirányzatainak mértékét is. 
A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat néven tovább 
működő intézmény korábbi, legfontosabb fejlesztési eszközeinek elvesztését követően 
kénytelen volt nemcsak céljait, de az azok eléréséhez igénybe vehető lehetőségeit is 
újraértelmezni, újrafogalmazni, s új arculatát a célcsoport felé kommunikálni. 
Az új, illetve megújult célkitűzései a 2007-2009-es időszakra az intézménynek, s így 
a regionális irodának is
 az ifjúsági munka szakmai fejlesztésének,
 a fiatalok (13-29) demokratikus társadalmi részvétele elősegítésének,
 és az ifjúsági munka és módszertana (nem-formális pedagógia) társadal-
mi elismertetésének hármasa köré szerveződtek.

A Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák feladatait az őket létrehozó 2/1999 ISM ren-
delet alapján 
„a) kezdeményezi regionális fejlesztési programok, alprogramok indítását, közre-
működik tervezésükben és megvalósításukban,
b) közreműködik a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramból támogatott, illetve felkérés 
alapján más projektek értékelésében, szakmai és pénzügyi ellenőrzésében,
c) segíti az Európai Unió, az Európa Tanács és más nemzetközi szervezetek program-
fejlesztési és projekt-tervezési követelményeinek megismertetését és teljesítését,
d) gyűjti és feldolgozza az ifjúságra vonatkozó regionális információkat, ennek ér-
dekében kutatásokat, felméréseket kezdeményezhet, illetve támogathat,
e) javaslatokat tesz a fiatalok részvételének fejlesztésére a helyi, a térségi, a regio-
nális, a régiók közötti és az euro-regionális együttműködésekben,
f ) az erre a célra rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére biztosítja a Regionális 
Ifjúsági Tanács működésének feltételeit, és ellátja a Regionális Ifjúsági Tanács mű-
ködésével összefüggő feladatokat,
g) felkérés alapján közreműködik az Alapprogramból támogatott, illetve más pá-
lyázatok értékelésében, szakmai és pénzügyi ellenőrzésében.”

Ifjúság Szakmai Módszertani Központok
Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából 2008-ban az ESZA Európai Szo-
ciális Alap Nemzeti Programirányító Kht. pályázatot hirdetett a megyei szintű ifjú-
sági szakmai-módszertani szolgáltató központok kialakítására, a célból, hogy azok 
szakmai módszertani támogatást nyújtsanak az adott megyében lévő településen 
zajló ifjúsági munkához.30

30  A 2009. évben a Módszertani központok működési támogatására kiírt pályázatban: „szakmai módszertani támogatást 
nyújtanak az integrált közösségi és szolgáltató terek ifjúsági célú tevékenységeihez, és közreműködnek az állami ifjúsági 
feladatok végrehajtásában”

A pályázati kiírás alapján a szakmai módszertani központok által biztosítandó szol-
gáltatások:
„általános jellegű szakmai támogatás az ifjúsági feladatok ellátásához (helpdesk 
működtetése, képzések, szakmai találkozók és projektlátogatások szervezése, szak-
irodalom biztosítása, pályázati tanácsadás),
helyszíni tanácsadás az ifjúsági korosztály számára nyújtott szolgáltatások stratégi-
ájának, fejlesztési programjának megtervezéséhez, 
helyszíni tanácsadás és szakember biztosítása a szabadidős programok lebonyo-
lításához,
helyszíni tanácsadás és szakember biztosítása a közösségi programok, közösség-
fejlesztő folyamatok lebonyolításához, a HAYICO Szakmai Etikai Kódexében meg-
határozott információs témakörök biztosítása az ifjúsági információs pontok (és 
hálózatuk) működtetése érdekében”31

A sikeres pályáztatást követően három ifjúság szakmai módszertani központ kezd-
te meg működését a régióban.

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
A módszertani központok kialakításával párhuzamosan a Földművelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdetett az „Integrált közösségi és szolgál-
tató tér” kialakítására, s az azok által kötelezően nyújtott szolgáltatások közé be-
emelte
 az ifjúsági közösségi programok szervezését,
 az ifjúságfejlesztési folyamatok generálását és folyamatkövetését,
 az ifjúsági információs pont működtetését, 
melyeket a szolgáltató tereknek térítésmentesen biztosítaniuk kell.

A közösségi terek címbirtokosai várhatóan 2010-ben kezdhetnek neki a pályáza-
tokban vállalt kötelezettségek teljesítéséhez, a fejlesztések megvalósításához.

A kormányzati intézményfejlesztések és átalakítások eredményeképp létrejött 
szakmai struktúrák munkamegosztásának kialakítása, az eltérő szintek szerepeinek 
definiálása még nem lezárult folyamat, így azok jövőbeni hatékonysága is nehezen 
prognosztizálható.

Települési ifjúsági munka
A támogató rendszerek (módszertani központok, ifjúsági szolgáltató irodák, stb). 
létjogosultságát ugyanakkor nem csak a fiatalok, ifjúsági szervezetek aktivitásainak 
tapasztalható csökkenése indokolja. A települési önkormányzatok is elveszettnek 
és tehetetlennek érzik magukat, ha az ifjúsági vagy a települési ifjúsági munkáról, 

31 Pályázati felhívás -  Megyei szintű ifjúsági szakmai-módszertani szolgáltató központok kialakításának támogatása 
(IFJ-SZK-08)
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annak lehetséges tartalmairól van szó. Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgál-
tató Iroda az elmúlt két évben kétszer végzett felmérést a önkormányzatok kö-
rében a célból, hogy feltárja a régió településein folyó ifjúsági munka tartalmát, 
illetve annak környezetét. Ezek alapján megállapítható, hogy a települési ifjúsági 
munka megvalósítóinak értelmezései, csakúgy, mint az elméleti megközelítések, 
definíciós kísérletek nem mutatnak egységes képet. Az önkormányzatok képvi-
selői, települési jegyzők és polgármesterek személyes tapasztalatik, településük 
jellemzői alapján eltérő tartalmakat helyeznek az „ifjúsági munka” fogalma mögé.
Az egységes fogalomhasználat, az ifjúsági munka, a fiatalokkal való foglalkozás 
elfogadott értelmezési kereteinek hiánya egyszerre több okból fakad, s számos 
előnytelen jelenséget is megmagyarázhat.

A lehetséges okok között általában elsőként említik az ifjúsági munkával foglalkozó 
szakemberek a törvényi szabályozások, törvényi meghatározások hiányát. Annak 
ellenére, hogy legalább ugyanennyien hívják fel a figyelmet a jelenleg támaszul 
szolgáló jogszabályok (Alkotmány, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV 
törvény) megengedő jellegében rejlő lehetőségekre. 
Tényként kezelhető az is, hogy az Európai Unió iránymutatásai, javaslatai települési 
szinten meglehetősen ritkán hasznosulnak, az európai megmozdulások, kezdemé-
nyezések lendülete nem jelenik meg a településeken. Jó példa erre az Európai Ifjú-
sági Hét keretein belül megmutatkozó aktivitás szintje. 
Okként sorolható továbbá az ifjúsági szakma önkeresése, illetve a szakmai állás-
pontok egyeztetésére, fejlesztésére szolgáló diskurzusok hiánya is, melyet a pályá-
zati kiírások iránymegjelölései nem helyettesítenek.
A fiatalokkal való foglalkozás települési szinten mindezek következtében esetleges 
marad, a legtöbb településen ez az esetlegesség ráadásul elszigetelten jelentkezik.
Az Észak-alföldi régió településeinek többsége nem fogalmazott meg önmaga szá-
mára stratégiát arra vonatkozóan, hogy mit kíván nyújtani a fiataloknak, s hogy 
milyen eszközök állnak rendelkezésére e célok elérése érdekében. Annak ellenére 
sem készültek ilyen dokumentumok, hogy annak lehetséges hasznosulását jellem-
zően pozitívan ítélik meg a település döntéshozói és hivatalvezetői. 

Az elszigeteltség több dimenzióban is tetten érhető. Az egyik beszédes adat, 
hogy a legtöbb település ifjúsági tartalmú együttműködést nem alakított ki más 
településekkel, s a létező együttműködések egy része is csak adott programhoz 
(táboroztatás) kapcsolódik. A másik, hogy az önkormányzatok és civil szervezetek 
kapcsolatát, bár interjúalanyaink mindkét fél részéről jónak minősítették, a békés 
egymás mellett élés jellemzi a legtöbb településen. Miközben jellemzően mindkét 
oldal megfogalmaz ifjúsági célkitűzéseket, s ezek többnyire átfedésben vannak – 
szabadidős lehetőségek biztosítása, fiatalok aktivizálása, a feladat és munkameg-
osztás szinte egyetlen településen sem jelenik meg. 
A lehetséges együttműködéseket koordináló és generáló szereplő, a fiatalokkal 
történő kapcsolattartás feladataival megbízott személyt ugyanakkor a válaszadó 
önkormányzatok közel fele foglalkoztat, s ifjúsági referenssel is számos önkor-
mányzat rendelkezik a régióban.

Mindemellett az önkormányzatok ifjúsági feladatvállalásának fő akadályát (a for-
ráshiány mellett) a szakemberek hiányában jelölik meg a települések vezetői. 

Ifjúságsegítő képzések
A szakemberhiány leküzdését segítheti, hogy az Észak-alföldi régióban is folyik már 
ifjúságsegítő képzés.

19. táblázat 
Ifjúságsegítő szakra felvett hallgatók száma32

Kérdéses azonban, hogy a végzett hallgatókat valóban fel tudja e szívni az ifjúsági 
szektor jelenlegi adottságai mellett, illetve hogy azok megszerzett ismereteik bir-
tokában képesek e kielégíteni az önkormányzatok által a szakemberekkel szemben 
támasztott igényeket. 

Kihívások
A kialakult, vagy kialakításban lévő intézményi struktúráknak, ifjúsági szervezetek-
nek, települési önkormányzatoknak azonban nemcsak a kölcsönös együttműkö-
dés kereteinek megalkotása jelent(het) komoly kihívást a jövőre nézve. A fiatalok 
kommunikációs szokásai, elérhetőségi útjai folyamatosan változnak a technikai 
újítások következtében, az ifjúsági szakemberek által hangoztatott vélemény, mely 
szerint a fiatalok elutasítják a hagyományos részvételi formákat úgy tűnik, hogy 
megállja a helyét az élet más területein is. 

Az Ifjúság2008 adatai alapján az internet fiatalok által használt közösségformáló 
kommunikációs csatornái az instant, letisztult formák (chat, msn, skype) egyre ke-
vesebb fiatalt kebeleznek be. A válaszadó fiatalok egyötöde használja ezeket napi 
rendszerességgel. Ez azonban korántsem a kommunikációs igény csökkenését je-
lenti. Ugyanennyi fiatal (közel 20%-uk) ugyanis naponta többször is megnézi e-ma-
iljeit, további 30%-uk pedig naponta egyszer teszi meg ugyanezt. A fiatalok által 
használt új kommunikációs felületet vélhetően a közösségi portálok adják, melyek 
valamelyikén több mint 80%-uk regisztrált tag. 

Terület/év 2006 2007 2008 2009
Pályázók száma 427 107 274 115

Hajdú-Bihar 174 43 112 48
Szabolcs-Szatmár-Bereg 151 37 91 48
Jász-Nagykun-Szolnok 101 26 49 16

Régión kívüli 1 1 22 3
Keretösszeg 53 458 000 32 210 640 24 139 500 21 483 000

Terület/ Év 2003 2004 2005 2006 2007

Hajdú-Bihar 17 213,0 19 265,1 24 262,5 25 400,6 29 710,1

Jász-Nagykun-Szolnok 9 765,8 11 190,2 10 047,7 11 837,2 12 169,5

Szabolcs-Szatmár-Bereg 18 102,3 20 022,2 19 851,8 22 614,0 31 241,5

Észak-Alföld 45 081,1 50 477,6 54 162,1 59 851,9 73 121,1

Magyarország 731 053,6 806 494 854 755 896 244,1 964 309

Év Nyíregyházi 
Főiskola

Szent István 
Egyetem 

(Jászberény)

Kölcsey Ferenc 
Református 

Tanítóképző Főiskola
2007 13

2008 36 64 26

2009 56 12 27

32 Forrás: Felvi.hu
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A kommunikációs terek virtualizálódásához természetesen a számítógéppel és 
internetkapcsolattal való ellátottság teremt megfelelő alapot. Előbbivel az Észak-
alföldi régióban megkérdezett fiatalok 72 utóbbival 60 százalékuk rendelkezik ott-
honában, s összességében 80 százalékuk rendelkezik valamilyen módon számító-
gép hozzáféréssel, azaz használja ezeket az eszközöket. 
Közel sem biztos, hogy ok-okozati összefüggés állna fenn az információszerzés és 
kapcsolatápolás bevettnek tekinthető mintáinak internethez kötöttsége, és a sze-
mélyesen igénybe vehető ifjúsági szolgáltatások kihasználásának szintje között, 
azonban utóbbi alacsony szintje kétségtelen. 

20. táblázat 
Fiatalok az ifjúsági irodákban33

Terület/év 2006 2007 2008 2009
Pályázók száma 427 107 274 115

Hajdú-Bihar 174 43 112 48
Szabolcs-Szatmár-Bereg 151 37 91 48
Jász-Nagykun-Szolnok 101 26 49 16

Régión kívüli 1 1 22 3
Keretösszeg 53 458 000 32 210 640 24 139 500 21 483 000

Terület/ Év 2003 2004 2005 2006 2007

Hajdú-Bihar 17 213,0 19 265,1 24 262,5 25 400,6 29 710,1

Jász-Nagykun-Szolnok 9 765,8 11 190,2 10 047,7 11 837,2 12 169,5

Szabolcs-Szatmár-Bereg 18 102,3 20 022,2 19 851,8 22 614,0 31 241,5

Észak-Alföld 45 081,1 50 477,6 54 162,1 59 851,9 73 121,1

Magyarország 731 053,6 806 494 854 755 896 244,1 964 309

Év Nyíregyházi 
Főiskola

Szent István 
Egyetem 

(Jászberény)

Kölcsey Ferenc 
Református 

Tanítóképző Főiskola
2007 13

2008 36 64 26

2009 56 12 27

Volt már Ön iúsági irodában?Volt már Ön iúsági irodában?Volt már Ön iúsági irodában?Volt már Ön iúsági irodában?

Település jogállása igen, többször előfordult még soha nem tudja, mi 
az

Összesen

 Község 2,1% 7,4% 82,4% 8,0% 100,0%

Megyei jogú vár 8,3% 17,7% 68,4% 5,6% 100,0%

 Nagyközség 0% 1,3% 96,1% 2,6% 100,0%

 Város 4,1% 8,1% 82,5% 5,3% 100,0%

Összesen 4,4% 10,0% 79,7% 5,9% 100,0%

33 Forrás: Ifjúság 2008

Összegzés
Régiónk fiataljainak helyzete régiónk jövőjének helyzetét jelenti egyben. Ennek 
alapján a jövő Észak-alföldi Régiója a közösségi létet nélkülöző, közéleti aktivitástól, 
közösségi felelősségvállalástól önmagát távol tartó felnőtt társadalom által belakott 
térség lesz, melynek határain belül nemcsak az állampolgári aktivitás és együttmű-
ködés mintái nem lesznek elterjedtek, de a képviseleti rendszerek és a lakosság kap-
csolata is kiürül. 
A gazdasági fejlődés egyik, a ma kutatásai alapján az egyik legjelentősebb tényezője, 
a humán erőforrás egyre kevésbé áll majd rendelkezésre, hiszen a helyi és közösségi 
kötődések, illetve a szükséges, esetleges ingázást, mobilitást lehetővé tévő infrast-
rukturális feltételek hiányában a régió számos területe nem tud majd mit felmutatni 
a lakosság, a mai fiatalok megtartására, akik így az ország, Európa, esetleg a világ más 
pontjain letelepedve hozzák majd létre mikroközösségeiket.
„A régió szempontjából előnyös lenne, hogyha az ifjúságpolitika három szereplőjét 
(közigazgatás, fiatalok, ifjúsági szervezetek) egy kommunikációs térbe lehetne he-
lyezni, és olyan kommunikációs csatornák épülnének ki, melyek mindhárom szereplő 
munkáját, létét, tevékenységét hatékonyabbá és hasznosabbá tehetnék”34. 
A kommunikáció fejlesztése azonban nem csak a hatékonyság és hasznosság szem-
pontjából tűnik egyre sürgetőbbnek, hanem azért is, mert a hagyományos kommu-
nikációs módokat újak váltják fel, melyek elterjedése –, s a ma fiataljainak növeke-
désével – általánossá válása a szereplők közötti távolságok további növekedését 
eredményezhetik. Különösen érzékenyen érinthetik a fiatalok elérésének nehézségei 
a fiatalokkal közvetlenül foglalkozó intézményeket, melyek szolgáltatásaik kihaszná-
lása érdekében egy személyes jelenlétet egyre inkább mellőző piacra kívánnak be-
törni. 
A személyes jelenlét hiánya a szocializáció, a társadalmi értékek továbbörökítésének 
is két lehetséges útját rajzolják ki. Ha a fiatalok megfigyelhető életvitelét, viselkedési 
mintáit, mint változtathatatlan adottságot fogadjuk el, akkor az értékátadás mód-
szereit, terepeit is ennek megfelelően kell kialakítani, kihasználni. Ugyanakkor, ha az 
ifjúság éveit, mint játékteret, mint a felnőtt személyiség kialakulásának laboratóriu-
mát fogjuk fel, akkor egyben az ott lefolytatható és lefolyó kísérletek alakításáért is 
felelősséget kell vállalnia a felnőtt társadalomnak. 
Sajnálatos tény, de úgy tűnik, hogy a legtöbb szereplő, kormányzatok és önkormány-
zatok, civil szervezetek, intézmények e felelősséget a „Mind voltunk fiatalok!” jelszavá-
val hárítják el, s a ma fiataljait nem mint alakítható, alakítandó erőforrásként kezelik. 
Kétségtelen, hogy a fiatalok így is kitapossák a maguk életútjait. Felkészülnek az 
elhelyezkedés nehézségeire, létrehozzák saját, elszigetelt közösségeiket, formálják 
önmagukat, tudatosan és öntudatlanul átveszik a felnőtt társadalom viselkedési nor-
máit, így a ma felnőtt társadalma vélhetően tükröződni fog a holnap felnőtt társa-
dalmában. Így a kérdés, amit meg kell válaszolnunk már az, hogy unokáinknak ilyen 
társadalmat kívánunk-e örökül hagyni?

34 Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés 2005
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Bevezetés
Az ifjúsági munka területén dolgozó, tevékenykedő szakemberek már számos al-
kalommal felhívták arra a figyelmet, hogy ma Magyarországon az ifjúsági munka 
tartalma, célkitűzései nem illeszkednek, nem illeszkedhetnek egy egységes norma-
rendszerhez, lévén nincs olyan dokumentum, ami az alapvető elvárásokat, morális 
elveket megfogalmazná. Nem véletlen, hogy a közelmúlt számos olyan próbálko-
zást hozott, mely az ilyen jellegű hiányokat kívánja pótolni. Említhetnénk itt kor-
mányzati szintű meghatározásokat – gondolva a beinduló ifjúságsegítői képzés 
tartalmára vonatkozó rendeletre, a Nemzeti Ifjúsági Stratégiára, mely készülőben 
van és háttérintézményi szintre, megemlítve a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat 
gondozásába készülő „Ifjúsági munka standardjai” című kiadványt,- vagy nem kor-
mányzati próbálkozásokat, látva a számos, civil szervezetek által elkészített, értékes 
dokumentumokat.  
Az ifjúsági munka környezeti feltételeiről azonban kevesebb szó esik, annak el-
lenére, hogy az érzékenyítés, pozicionálás kifejezéseket lassan már napi szinten 
használjuk, hiszen a befogadó környezet nélkül sok esetben e munka legnagyobb 
értékei veszhetnek el! 
Jelen tanulmány e környezet vizsgálatára vállalkozik, kísérletet téve arra, hogy fel-
tárja, a települési önkormányzatok, mint a település ifjúsági munka környezetének 
legjelentősebb szereplői, hol és milyen feladatokat látnak felvállalhatónak, ellátan-
dónak. 
Egy ilyen jellegű feltárás létjogosultságát az is indokolja, hogy nem léteznek még 
olyan normatív rendelkezések, melyek irányt mutatnának azon települések számá-
ra, melyek ifjúságukra is figyelmet kívánnak fordítani, s ennek formáját egy telepü-
lési ifjúsági koncepció elkészítésében látják. A koncepciók számos esetben maguk 
is jelzik e hiányokat, amikor a Magyar Alkotmány, vagy az Önkormányzati Törvény 
megengedő szabályozásaira hivatkoznak. Ilyen feltételek mellett nem véletlen, 
hogy a koncepciók készítői sok esetben európai forrásokhoz kénytelenek nyúlni, 
s teszik ezt meg az Európai Unió Fehér Könyvében, illetve a pályázati kiírásokban 
foglaltakra való hivatkozással, s ezen iránymutatások alapján tesznek kísérletet 
arra, hogy lehetőségeiket és elvárásaikat áttekintve, saját településük realitásainak 
megfelelő terveket és az azok megvalósítását szolgáló feladatvállalásokat fogal-
mazzanak meg. 
Egy ilyen jellegű feltárás, a leíró vizsgálat, települési szintű ifjúsági koncepciók tar-
talomelemzése jó esetben nem kellene, hogy javaslatokat, kritikai gondolatokat 
fogalmazzon meg. Vizsgálódásaink kezdetén ennek megfelelően magunk is meg-
fogalmaztuk önmagunkkal szemben azt az elvárást, hogy tartózkodunk ezektől. 
Azzal a szándékkal kezdtük el munkánkat, hogy a kevés megszületett koncepció 
példáján keresztül mások előtt is felvillantsuk az ilyen jellegű tervezés lehetséges 
területeit, hozadékait, s ez által is bátorítsuk az ifjúsági koncepcióval nem rendelke-
ző önkormányzatokat hasonló irányú gondolkodásra. 
Az elemzés előrehaladtával azonban szembesülnünk kellett azzal a ténnyel, hogy 
néhány kritikai megjegyzésre mindenképpen szükség van a megszületett koncep-
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ciók kapcsán, ha másért nem azért, hogy az azokat megalkotókat is további lehető-
ségek, utak, elképzelések keresésére serkentsük.
Bízunk benne, hogy a vizsgálódásaink eredményei rávilágítanak arra is, hogy mi-
lyen jelentős hatása – pozitív és negatív értelemben egyaránt - van a magyarorszá-
gi központi –esetleg regionális - pályázati kiírásoknak a települési önkormányzatok 
ifjúságképére, ifjúsági feladat meghatározására. 
Mindenképpen szeretnénk hangsúlyozni, hogy kritikus megjegyzéseink, észrevé-
teleink ellenére is tisztelettel adózunk azon önkormányzatok munkája előtt, akik 
felismerték, hogy a fiatal generációkkal való foglalkozás külön figyelmet érdemel, 
s a többségi úttól eltérően, mintegy úttörőként kísérletet tettek arra, hogy ennek 
hátterét megteremtsék. 
Mint a fentiekből kiolvasható, nem hisszük, hogy a koncepcióknak meghatározha-
tóak lennének nélkülözhetetlen elemei, hogy megadhatóak, megfogalmazhatóak 
lennének azok tartalmára vonatkozó általános igazságok, annak ellenére, hogy 
láthatóan kirajzolódnak az önkormányzati feladatvállalás területei – jellemzően a 
háttérintézmények által támogatott területek mentén. Ennek megfelelően, az álta-
lunk megfogalmazott észrevételek nem kívánnak normatív iránymutatások lenni, 
csupán a vizsgált koncepciók által kirajzolt folyamatokra reflektálnak.

Módszer
Tanulmányunk az Észak-alföldi és Dél-alföldi régió 2000 főnél nagyobb lélekszá-
mú települései által készített ifjúsági koncepciók vizsgálatára irányul, elkészítésé-
re a Szociális és Munkaügyi Minisztérium háttérintézményeként működő, a Fog-
lalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Ifjúsági Szolgálatától kaptunk felkérést.
A koncepciók összegyűjtésére az egyes régiókban eltérő módszert alkalmaztunk. 
Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda korábbi tapasztalataiból 
kiindulva, arra törekedtünk, hogy közvetlenül a települések jegyzőit elérve te-
gyünk kísérletet a koncepciók beszerzésére. Ennek megfelelően az Észak-alföldi 
Regionális Szolgáltató Ifjúsági Iroda adatbázisa alapján telefonon kerestük meg 
az érintetteket, hogy amennyiben rendelkezik településük ifjúsági koncepcióval, 
bocsássák azt rendelkezésünkre elemezés céljából. Megkeresésünkre a telepü-
lések postai vagy elektronikus formában jutatták el hozzánk a kért dokumentu-
mokat.
A Dél-alföldi koncepciók beszerzésében a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgál-
tató Iroda segítségét kértük, mely elektronikus formában kereste meg a régió 
településeit, illetve a már rendelkezésére álló koncepciókat adta át számunkra. 
A két régióból összesen 22 település ifjúsági koncepciója került elemzésre, ne-
vesítve: 
Apátfalva, Ásotthalom, Békéscsaba, Bordány, Deszk, Dombrád, Hajdúdorog, Jász-
berény, Jászfényszaru, Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, 
Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr, Mórahalom, Nyírbátor, Nyíregyháza, Szarvas, 
Vámosoroszi és Zákányszék. 
A koncepciók előzetes tanulmányozása során kirajzolódtak azok a fő területek, 
melyek mentén a koncepciók célokat, feladatokat határoztak meg. Ezeknek meg-
felelően a koncepciók célstruktúráját, illetve a cselekvési tervek feladatvállalása-
it az alábbi, átfogó csoportokba rendeztük: ifjúsági részvétel és érdekvédelem; 
egészségügy, testkultúra; szabadidő hasznos eltöltése; pályakezdés és otthon-
teremtés; ifjúságvédelem, prevenció; esélyegyenlőség; oktatás, képzés, nevelés; 
média/kommunikáció és nemzetközi kapcsolatok.
A település ifjúsági feladatvállalásainak vizsgálatára a tematikus csoportokon 
belül került sor a célkitűzések és feladatvállalások megfelelő csoportosítását kö-
vetően.
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Az önkormányzatok feladatvállalása
Az ifjúsági koncepciók elemzése során egyöntetűen kirajzolódott a települések 
koncepcióinak és a célok megvalósulásához rendelt cselekvési terveknek a víziója 
a megfelelő élet- és környezeti feltételek megteremtése a felnövekvő fiatal korosz-
tály számára. 
A fiataloknak egy olyan környezetet kívánnak teremteni a települések önkormány-
zatai, az önkormányzat egyéb intézményei, és civil szervezetei, ahol a fiatalok jól 
érezhetik magukat, vagyis ahol kiszámíthatóak az életviszonyaik, ahol a felmerülő 
problémáik megoldásához szakértő nyújt segítséget számukra, ahol figyelembe 
veszik az igényeiket, véleményüket, és ezek teljesüléséhez, ötleteik megvalósulá-
sához támogatást kapnak a település vezetőitől. Hosszú távú célja az ifjúsági kon-
cepciókban megfogalmazottaknak, hogy - megvalósulásuk esetén - stabilizálódik 
és javul a város gazdasági helyzete, népességmegtartó képessége. 
A koncepciók célja tehát, egy olyan környezetet kialakítása az ifjúság számára, 
amely lehetővé teszi számukra az adott településen maradást és jövőtervezést ta-
nulmányaik befejezése után, hogy ötleteikkel, munkájukkal, innovációjukkal segít-
sék a település fennmaradását, fejlődését, és elöregedésének megakadályozását.
Az életkörülmények javításának szándékán túl azonban gyakran akkut problémák 
megjelenése, láthatóvá válása is az ifjúsági koncepciók megalkotására sarkalltak. 
Az ifjúsági koncepciókban megfogalmazott intézkedések többsége ugyanis az 
alábbi kedvezőtlen trendek megállítását is célul tűzik ki:
A demográfiai adatok a települések népesség számának lassú csökkenését mutat-
ják (természetesen a nagyvárosok kivételével). hiszen a természetes szaporodás 
évek óta negatív előjelű /magasabb a halálozások száma, mint az élve születések 
száma/, és e negatív folyamatokat erősítik tovább elvándorlási tendenciák 
Nincsenek a fiatalok igényeit kielégítő megfelelő szolgáltatások, programok, kul-
turális, és sportlehetőségek, a szórakozás egyet jelent a fiatalok többsége számára 
a diszkóba járással, ami növekvő mértékű alkohol és drogfogyasztáshoz, vagyis a 
devianciák terjedéséhez vezet.
Nincsenek kialakítva és a feltételrendszere is hiányos az ifjúsági részvételt biztosító 
intézményeknek.

Annak érdekében, hogy ezek a koncepciók ténylegesen az ifjúság igényeire, elvárá-
saira épüljenek – és hogy megfeleljenek a központi, az önkormányzatok gyermek 
és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására kiírt pályázati felhívások 
követelményeinek - számos koncepció készítését települési szintű ifjúságkutatás 
előzte meg, mely az ifjúság mindennapi életét meghatározó eseményeket, a fia-
talok igényeit, problémáit, a velük foglalkozó intézményrendszer lehetőségeit és 
realitásait tárta fel. Többek között a felmérések kiértékeléséből jöttek létre azok a 
konkrét intézkedési javaslatok, amelyeket az egyes települések közgyűlés keretén 
belül megvitattak, a megvalósítandó feladatok között sorrendiséget állítottak fel, 
és az adott lehetőségekhez mérten a feladatok megvalósításához forrásokat ren-
deltek.

Oktatás, képzés, nevelés

A vizsgált koncepciók alapján elmondható, hogy az oktatás területén átfogó cél-
ként a magas színvonalú oktatás és képzés biztosítása jelenik meg, tehát a korszerű, 
piacképes tudás megalapozása, és a szakképesítések igazítása az aktuális munka-
erő-piaci igényekhez. Azonban a megfogalmazott célok – sok esetben - nem tükrö-
ződnek a cselekvési koncepciók feladatvállalásaiban.

Tanfolyamok, képzések, korrepetálások, rendezvények 

A nem formális oktatási és képzési lehetőségek anyagi támogatása számos esetben 
jelenik meg a koncepciókban, melyek típusai szerteágazóak:
Nagy számban jelennek meg a felnőttoktatásra vonatkozó célkitűzések, melyek 
konkrétan az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésére, tanárok továbbképzé-
sére irányulnak, annak érdekében, hogy a pedagógusok közül szakreferens kineve-
zésére kerülhessen sor, aki összegyűjti a diákokat érintő és érdeklő információkat, 
felvilágosító előadásokat szervez. Lényeges eleme a koncepcióknak, hogy az ön-
kormányzatok felismerték a tanárok ez irányú továbbképzésének szükségességét, 
hiszen a fiatalokkal a formális oktatás keretein kívül együtt dolgozó szakemberek 
sok esetben speciális képességek birtokában érhetnek csak el sikereket.
A kötelező számú tanórák mellett fontos elemként jelenik meg az iskolarendszeren 
kívüli, különböző öntevékeny tanfolyamok, képzések szervezése, mint például: fel-
vételire előkészítő-, és nyelvtanfolyamok, korrepetálások tartása, ismeretterjesztő 
előadások, rendezvények szervezése, képzések tartása, mely az iskolán kívüli sza-
badidőt egyértelműen a továbbtanulás és későbbi elhelyezkedés célkitűzéseinek 
rendeli alá. 
Az önkormányzatok ez irányú feladatvállalása egy igen aktív, szolgáltató intéz-
mény képét vetíti előre, de sajnos e célkitűzések megvalósulásához nem rendelnek 
a koncepciók humánerőforrást.
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A foglalkoztatás és a megfelelő képzési irány megválasztásának egyik akadálya, a 
koncepciók fejlesztési irányvonalai alapján, hogy a diákok nem rendelkeznek pon-
tos, széleskörű információkkal a munkaerőpiac alakulásáról, a továbbtanulási lehe-
tőségekről, a piacképes szakmaválasztásról, melynek leküzdése érdekében célként 
jelenik meg ezek minél tágabb körben való ismertetése. Feladatként e célhoz hoz-
zárendelve az ifjúság számára a megfelelő iskolaválasztáshoz, munkahely megta-
lálásához segítséget nyújtó pályaorientációs rendezvények, karrier tanácsadások, 
továbbtanulást orientáló előadások tartását találjuk. Ugyancsak ez irányba hat - a 
további célként megjelölt – a továbbtanulási lehetőségek propagálása, az oktatási 
intézmények bemutatkozó kiadványainak eljuttatása a fiatalokhoz, illetve az ilyen 
jellegű információk áramlását segítő rendezvények, így például: rendhagyó osz-
tályfőnöki órák, továbbtanulási kiállítások szervezése. 

Formális nevelési tartalmak bővítése

Az iskolai rendszeren kívüli, non-formális nevelés területéről már korábban szól-
tunk, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy az önkormányzatoknak, mint in-
tézményfenntartónak jellemzően a formális keretek közötti nevelésre lehet szig-
nifikáns hatása. Ennek megfelelően számos koncepció fogalmaz meg a diákok 
nevelésével, személyiségük formálásával kapcsolatos célokat, melyek megvalósu-
lását különböző típusú képzésekkel kívánják elérni az önkormányzatok, úgymint a 
diákok számára környezettudatos nevelés, hagyományápolás, helyismeret oktatás, 
állampolgári jogosítványokkal kapcsolatos önismereti, életvezetési, prevenciós, 
pszichológiai és fogyasztóvédelmi képzés. Az oktatási rendszer fokozatos átalaku-
lásával, ideológiamentessé válásával azonban az intézmények egyre inkább mint 
képesség és tudásátadó feladattal bíró színterek jelennek meg, s nehezen integrál-
ják e tematikákat.
A képzési célok megvalósításához, mint azt az önkormányzatok is felismerték, nem 
elég azonban a helység illetve egyéb feltételek biztosítása, hiszen az ilyen jellegű 
nevelő munkákhoz szükséges kompetenciák sem állnak rendelkezésre. Így elen-
gedhetetlenné válik a fent említett témákban a pedagógusok, ifjúságsegítők, szü-
lők képzése is – melyek ennek megfelelően meg is jelennek a célkitűzésekben. 
Az iskola lelkiegészség-védő, fejlesztő szerepének erősítése érdekében a koncepci-
ók alkotói az oktatási intézmények egészségmegőrzést, prevenciót szolgáló tárgyi, 
személyi, pénzügyi feltételeinek fejlesztését látják szükségesnek. Emellett - a ko-
rábban megfogalmazottaknak megfelelően- a tanárok továbbképzésének igénye 
jelenik meg, hogy képessé váljanak ezeknek a feladatoknak az ellátására. A kon-
cepciókban megfogalmazódik a pedagógusok munkájához szükséges naprakész 
információk biztosításának, patronáló tanárok munkájának elismertetésének, díja-
zásának szükségessége is, melyek összességében egy új nevelési tartalom koncep-
cióját rajzolják meg.
A vizsgált koncepciók tanulsága szerint, problémát jelent, hogy sok fiatal nem fejezi 
be (alapfokú) tanulmányait, ezért gyakori célkitűzés az iskolát elhagyó fiatalok szá-
mának csökkentése és az érettségizettek, felsőfokú tanulmányt végzők számának 

növelése. Ehhez kötődően jelenik meg célként a hátrányos helyzetűek, rosszabb 
képességűek iskolában tartása, lemorzsolódásuk megakadályozása. E probléma 
megoldását az önkormányzatok jellemzően felzárkóztatási programok beindítá-
sában, tanulási kudarcokkal kapcsolatos jelzőrendszer kialakításában, különböző 
tanfolyamok elindításában látják, melyek kiemelt célcsoportjaként a kis települé-
sekről származó diákok és képzetlen szülők jelennek meg, mely egyben a felzárkóz-
tatás biztosításával elősegíti az esélyegyenlőség megteremtését is az oktatásban. 

 Infrastruktúrafejlesztés

A rendelkezésre álló iskolai infrastruktúra jelenlegi megtartása vagy esetleges fej-
lesztése számos helyen említésre kerül a koncepciókban, bár feladati szinten ez se-
hol nem jelenik meg lebontva, ami azt a következtetést engedi feltételezni, hogy 
az önkormányzatoknak nincs módjukban fejlesztéseket végrehajtani és talán még 
a jelenlegi intézményi állagmegóvás is problémát jelenthet. 
Az állagmegóvást tovább nehezíti, hogy - mint a későbbiekben látni fogjuk, - meg-
felelő közösségi terek és fejlesztési források hiánya miatt, az önkormányzatok és az 
intézmények rákényszerülnek számos, intézményen kívüli program befogadására is.
A rendelkezésre álló intézményi infrastruktúra állapotának védelme érdekében így 
a célkitűzések között megjelenik a felügyeleti rendszer kidolgozása, mely megha-
tározza, hogy a diákok milyen feltételek mellett vehetik igénybe az oktatási intéz-
mények meglévő helyiségeit, infrastruktúráját az iskolaidő után. Így válhatnak az 
oktatási intézmények épületei olyan közösségi terekké, melyek megoldást jelente-
nek a sportolási lehetőségek, képzések, szakkörök megfelelő helyszínének telepü-
lési szintű biztosítására. 

Település megtartóerejének növelése, tanulás ösztönzése:

A bevezetőben is említett egyik igen nagy problémája a kisebb településeknek, 
és a kisebb városoknak is, hogy a fiatalok a tanulmányaik befejeztével- beleértve 
mind a középiskolai, mind a felsőfokú tanulmányokat végzetteket – nem térnek 
vissza szülőhelyükre, hanem a környező nagyobb városokban vagy a fővárosban 
próbálnak elhelyezkedni, így a településeken szakemberhiány alakul ki. (lásd ván-
dorlási mutatók, ifjúsági helyzetelemzések.) Természetesen ez a folyamat annak is 
következménye, hogy nincsenek a fiatalok képesítésének megfelelő munkahelyek 
a településen, a fiatalok így nem látnak perspektívát a szülőhelyükön.
Annak ellenére, hogy a fiatalok jellemzően tanulmányaik végeztével, a munkaerő-
piaci elhelyezkedéshez szükséges tudással felvértezve döntenek az elvándorlás 
mellett, a koncepciók a település megtartóerejének növelése kapcsán a fiataloknak 
a település közéletébe történő bevonását, tehetséggondozási programok létreho-
zását, és úgynevezett „tanulást segítő” ösztöndíj kidolgozását tekintik eredményre 
vezető célkitűzéseknek. Ehhez kapcsolódó feladatként jelenik meg a cselekvési ter-
vekben a diákok számára számítógép, tankönyvvásárláshoz támogatás nyújtása, 
szakkollégiumok, szakkörök műhelyek létrehozásának támogatása, anyagi támo-
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gatás konferencián, alkotótáborban, kiállításon való részvételre, Bursa Hungarica 
programban való részvétel és egyéb tanulmányi ösztöndíj, tanulmányi szerződés 
bevezetése.
A koncepciókban megfogalmazott, a fiatalok településen maradását ösztönző to-
vábbi intézkedések között szerepel még a diákok oktatási- nevelési intézmények 
keretein belüli és kívüli közösségfejlesztési programjának kidolgozása, közösségte-
remtést szolgáló iskolai klubok létesítése, működtetése, mely a diákok hasznos idő-
eltöltésén túl közösségformáló, önszervező, aktív részvételre ösztönző aspektussal 
is rendelkeznek. A koncepciók ezen elemeit a „Szabadidő hasznos eltöltése” című 
fejezetben részletesen tárgyaljuk.
Meg kell jegyeznünk, hogy egyes nagyvárosok az oktatás területét nem vagy alig 
fejtették ki, arra hivatkozva, hogy külön oktatási koncepcióval rendelkeznek. 
A tény, hogy az oktatási - és az ifjúsági koncepciók tartalmai összemosódnak, véle-
ményünk szerint azt a veszélyt hordozza magában, hogy az intézményre vonatkozó 
célkitűzések mellett nem, vagy csak részben jelennek meg azok az ifjúságpolitikai 
szempontok és célkitűzések, melyek koncepciózus összefogására az ifjúsági koncepci-
ók hivatottak. 

Óvodai ellátás

Az óvodai ellátásra vonatkozó intézkedési tervek elvétve bár, de megjelennek a 
koncepciókban és jórészt a települések jelenlegi óvodai ellátottságának megőrzé-
sére és néhány esetben ezek fejlesztésére vonatkoznak. A koncepciókban említett, 
bevallottan problémás terület az óvodai szolgáltatás megoldása és kötelezővé 
tétele a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára, melynek bevezetése 
hosszútávon megkönnyíti beilleszkedésüket a többi gyerek és a település életébe, 
és talán csökkentheti a későbbiekben az iskolaelhagyók számát is.

Ugyan elképzelhetőnek látjuk, hogy az óvodai ellátások fejlesztése a majdani ifjúsági 
problémák korai megelőzését is szolgálhatja, de véleményünk szerint a gyermekkorra 
vonatkozó intézkedések nem az ifjúságpolitika tárgykörébe tartozik. (Megjegyezzük, 
számos koncepció sok esetben maga is - követve a hazai és a nemzetközi ifjúságku-
tatások, az európai szintű dokumentumok iránymutatását - meghatározza az általa 
ifjúságinak tekintett korosztályok körét.)

Esélyegyenlőség

Az általunk elemzésre került koncepciók között elenyésző számban találkozunk 
külön az esélyegyenlőséggel foglakozó tartalommal, bár mind az oktatás, szociál-
politika, és szabadidő területét tárgyaló részekben fellelhetők az esélyegyenlőség 
növelésére és biztosítására vonatkozó célkitűzések. 
 
Hátrányos helyzetű fiatalok fokozottabb részvételi lehetőségeinek 
kidolgozása

A legtöbbet említett cél a településeken az esélyegyenlőség biztosítása, az esély-
egyenlőtlenségek csökkentése, melyhez szükséges intézkedésként megjelenik a 
hátrányos helyzetű fiatalok fokozottabb részvételi lehetőségeinek kidolgozása a 
városi közéletben, oktatásban, továbbá munkaerő-piaci integrálódásuk támoga-
tása. Ehhez szorosan kapcsolódó törekvés a hátrányos helyzetűekkel szembeni 
előítéletek csökkentése, integrációjuk elősegítése, elfogadottságuk növelése, mely 
főként a cigánysággal kapcsolatosan jelenik meg a koncepciókban, de vonatkozik 
a szegények, fogyatékkal élők helyzetére, kirekesztettségük csökkentésére is.
A hátrányos helyzetű csoportok mellett többször kerül említésre a koncepciókban 
a fiatalok esélyegyenlőségének növelése a közfeladatok ellátásában, szolgáltatások 
megszervezésében, és a korosztállyal való párbeszéd kialakításának ösztönzése ér-
dekképviseletük erősítése érdekében, melynek megvalósulását majd minden tele-
pülés támogatja, bár feltételrendszere ennek sem megoldott. Az ifjúsági részvétel-
re vonatkozó célkitűzéseket és feladatokat a későbbiekben részletesen tárgyaljuk.
Bár az oktatás területén már említettük, a hátrányos helyzetű fiatalok esetében is 
fontos megjegyezni a fiatalok iskolában tartására irányuló törekvéseket- főként a 
cigány kisebbség fiataljaira vonatkozóan. Számos önkormányzat fogalmaz meg 
arra irányuló célkitűzéseket, hogy a gyermekek sikeresen fejezzék be tanulmánya-
ikat és középfokú, felsőfokú intézményekben tanuljanak tovább, hosszú távon pe-
dig befolyásolni tudják a családjaik gondolkodásmódját a tudás megszerzése, és a 
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továbbtanulás fontossága tekintetében. Számos koncepció ennek megoldását - a 
roma kisebbség kapcsán – a Cigány Közösség Ház létrehozásában vagy támogatá-
sában látja.

Szociálpolitikai ellátórendszer továbbfejlesztése

A koncepciók nagy része az esélyegyenlőség biztosításának feltételét a szociálpoli-
tikai ellátórendszer fejlesztésében látja, így egyes koncepciók szociális szolgáltatás-
tervezési koncepció megalkotását is célul tűzik ki. Kiemelt területként jelenik meg 
a családnevelés támogatása, családpedagógiai szakemberek képzése, továbbá a 
család szerepének, értékének a hangsúlyozása, a családon belüli veszélyeztetett-
ség megszűntetése, a szülők alkalmassá tétele a gyermeknevelésre. Ennek bizto-
sításához rendelt feladatok a koncepcióban a prevenciós programok létrehozása, 
gyermekétkeztetési alap létrehozása, ifjúságvédelmi, gyermekjóléti jelzőrendszer 
működőképessé tétele, ennek kiszélesítése, gondoskodás a családon kívül élő, 
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek és fiatalok biztonságos 
életre történő neveléséről, gyermekétkeztetésben részt vevők számának növelésé-
ről, amely feladatok láthatóan nem kapcsolódnak minden fent említett célkitűzés-
hez, és inkább további célként értendők, nem pedig feladatként.

Fogyatékkal élők támogatása

Néhány koncepcióban jelenik meg csak az önkormányzat által javasolt lépésként 
a fogyatékkal élő fiatalok segítése, úgymint fogyatékosok és családjuk életminő-
ségének javítása. Az ehhez szükséges anyagi eszközök biztosítása, fogyatékkal élő 
személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatása, részvé-
telük fokozása a társadalmi életben, melynek eléréséhez szükséges a fogyatékos 
gyerekek igényeinek figyelembe vétele a városfejlesztési terv készítésénél, és külön 
hangsúlyt kell kapnia a mozgáskorlátozott fiataloknak a városi közéletben, kultu-
rális és sportolási lehetőségekben való részvételének, az ehhez szükséges anyagi 
eszközöknek biztosítása, támogatása.

Összességében elmondható, hogy az egyenlőtlenségek csökkentését célzó törekvések 
nem kimondottan ifjúságpolitikai irányúak, hanem a települések szociálpolitikájának 
fejlesztését célozzák, ifjúsági vetületei is jellemzően a családsegítő szolgálatok körébe 
rendelt feladatokként jelennek meg, így inkább ifjúságvédelemi orientációjúak.

Szabadidő hasznos eltöltésének, 
feltételeinek biztosítása

Közösségi terek biztosítása, meglévők fejlesztése

Az ifjúságpolitikai koncepciókban legtöbbször említett cél a közösségi terek kiala-
kítása és biztosítása a fiatalok számára, tehát az ifjúsági programokhoz megfelelő, 
önálló épület biztosítása. Ennek megvalósulási formáját az önkormányzatok egy 
ifjúsági klub, - más néven ifjúsági ház - létrehozásában látják, mely egy olyan alko-
hol- és füstmentes hely kialakítását jelenti, amely különböző programoknak illetve 
szolgáltatásoknak, - mint például csocsó, darts, internetezési lehetőség -  biztosít 
helyet, és lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok saját elképzelésük alapján, például 
játszóházat, a színjátszóköri próbát, fellépéseket, iskolán kívüli oktatást, tovább-
képzéseket, csoportfoglalkozásokat valósítsanak meg. 
A közösségi tereknek kiemelt célja a közösségfejlesztés, a közösséget építő szerep, en-
nek ellenére e terek fiatalok általi működtetése kapcsán elsajátítható demokratikus 
értékek és szerepek, a fiatalok felnőtté válását segítő folyamatok a koncepciók célkitű-
zésében, mint érték nem jelennek meg.
Főként a kisebb településeken az egyetlen szórakozási lehetőség a fiatalok számára 
a diszkó, ahol egyre elterjedtebb az alkohol és drogfogyasztás, ezért az ifjúság igé-
nyei szerint kialakított, kulturált szórakozást biztosító közösségi tér kialakításától 
ezen devianciák, és a csellengő fiatalok számának csökkenését is várják az önkor-
mányzatok.
Annak ellenére, hogy a közösségfejlesztésre vonatkozó elképzelések igen fontosak a te-
lepülések életében, és számtalan probléma megoldását várják az önkormányzatok az 
ifjúsági ház létrehozásától, semmilyen megvalósítási javaslatot, intézkedést sem tar-
talmaznak a koncepciók arra vonatkozóan, vagy azzal kapcsolatosan, hogy hogyan 
képzelik el az ifjúság bevonását a programok megszervezésébe és lebonyolításába (bár 
néhány koncepcióban legalább a jövőbeli közösségi teret biztosítottnak látják az egy-
kori úttörőházak felújításával).

Szabadidő hasznos 
eltöltésének, feltételeinek 

biztosítása

Közösségi terek biztosítása, 
meglévők fejlesztése

Széleskörű kulturális 
programok biztosítása

Információnyújtás, 
tájékoztatás

Sportolási lehetőségek 
biztosítása, propagálása
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Széleskörű kulturális programok biztosítása

Annak érdekében, hogy a fiatalok számára érdekes, igényeiknek megfelelő kultu-
rális programok, rendezvények szülessenek, számos koncepció célként szerepelteti 
az ifjúság művelődés iránti igényeinek, folyamatainak feltárását, fejlesztését, mely-
hez feladatként rendelik kutatások lebonyolítását az igények, ötletek feltérképezé-
séhez.
Az önkormányzatok is felismerték annak a fontosságát, hogy a fiatalok minden-
napi problémáira illeszkedő előadásokkal segítsék tájékozódásukat. Az ifjúsági 
rendezvények számának növelésével, a programpaletta színesítésével, többféle 
vetélkedővel, versennyel és kiállításokkal biztosítanák a fiatalok érdeklődésének 
felkeltését és fenntartását. Ennek egyik vetülete a kulturális, film és zenei igények 
kiszolgálása, másrészt az ifjúsági programok szervezése, a mintaértékű, multipliká-
ló programok megtartása, és ezek minél szélesebb körben történő propagálása. 
Feladatként jelenik meg a közösségi könyvtár létrehozása is a kulturális élet és a 
tájékozódás elősegítése érdekében.
Az önkormányzatok fontosnak tartják megismertetni a fiatalokkal a helyi társada-
lom értékeit, hagyományait, bevonni a fiatalokat az ünnepi lét kultúrájának ápolá-
sába, a közösségi ünnepi rendezvények programjainak megvalósításába, mellyel 
a településükhöz való kötődést is erősíteni kívánják. Ennek elérését helytörténeti 
kiállítás rendezésében, hagyományőrző művészeti együttesek, csoportok létreho-
zásában, támogatásában, alkotókörök munkájának segítésében, testvér-települési 
kapcsolatok fejlesztésében látják.

Információnyújtás, tájékoztatás

Szinte minden településen igényként fogalmazódik meg az ifjúság problémáinak 
megoldását, széleskörű tájékoztatását segítő szolgáltatások nyújtása, melyhez 
feladatként az egyes települések Információs Pont vagy Ifjúsági Információs Szol-
gáltató Iroda létrehozását rendelték, mely sokrétű szolgáltatást nyújt a fiataloknak 
megfelelő szakemberek bevonásával. A tanácsadások jellemzően prevenciós-, sze-
xuális-, jogi-, pszichológiai jellegűek, továbbá lelki segítségnyújtásra, és a legkülön-
bözőbb információk szolgáltatására - az egészségügyi és szociális ellátáson át, az 
egyes hivatalok nyitva tartási idejéig vagy munkalehetőségekig - irányulnak.
Számos koncepció tartja elengedhetetlennek az ingyenes  Internet hozzáférés biz-
tosítását a fiatalok számára, vagy ahol ez a lehetőség már adott, az informatikai 
szolgáltatások bővítését, ezzel elősegítve az ifjúság tanulását, szakmai fejlődését. 
Ezen feladatok megvalósításához felelősként jellemzően a Teleházakat rendelik a 
koncepciók, anyagi hátterét pedig pályázati forrásoktól remélik.

Sportolási lehetőségek biztosítása, propagálása

A sporttal, szabadidővel foglalkozó részeknél az egyik leggyakrabban említett 
cél az infrastrukturális lehetőségek fejlesztésére irányul, mely részben a meglévő 

létesítmények felújításával, modernizálásával, részben újak építésével kívánja el-
érni az adott település. Az új sportolási lehetőségek kialakítása főként kosárlabda 
pálya kialakítását, ping - pongasztalok, kosárpalánk, és új sportszerek beszerzését 
jelenti. A nagyobb beruházásokhoz kötődő fejlesztések között az úszás oktatás 
feltételeinek biztosítása érdekében szükséges fedett uszoda megépítése szerepel, 
és a fiatalok extrém sportolási lehetőségeihez kapcsolódó infrastrukturális felté-
telek megteremtése, így kerékpár, gördeszka rámpák kialakítása, fittness-, aerobic 
terem, skate-park kialakítása, melyek megvalósítását a pályázati lehetőségeken túl 
külső vállalkozó bevonásával kívánják a jövőben elérni.
Szabadidő eltöltés helyszíneinek, feltételeinek folyamatos fejlesztése kapcsán 
konkrét elképzelésekkel rendelkeznek az önkormányzatok, melyek jellemzően ját-
szótérfejlesztésre, sportöltöző felújítására, kerékpárutak bővítésére, vagy műjég-
pálya kialakítására vonatkoznak.
A településeken az iskolai sportpályát, tornatermet az edzések után bezárják, így 
nincs hely, ahol a fiatalok sportolhatnának, játszhatnának. Ennek fényében a kon-
cepciók többségében megfogalmazódik annak igénye, hogy az iskolák dolgozzák 
ki az iskolai időn túli épülethasználat rendszerét a szabadidős programok - spor-
tolási lehetőségek, tanórán kívüli oktatás, képzés - helyszínének biztosítása céljá-
ból. Ugyanígy célként fogalmazódik meg az iskolai sporttevékenység feltételeinek 
megteremtése, a sportlétesítmények fenntartása, működtetése, a sporttal foglal-
kozó helyi szervezetek működtetése. 
Átfogó célként szerepel a koncepciókban a gyermek- és ifjúsági sport támogatá-
sa, az utánpótlás nevelése, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények 
lebonyolításának segítése, tömegsport propagálása, és egyáltalán a sport, mint az 
egészséges életmódra nevelés eszközének a propagálása nemcsak az ifjúság, ha-
nem a felnőttek körében is. 
Néhány koncepció tűzi csak ki célként a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
és fogyatékkal élők sportjának támogatását, és a sportolási lehetőségekhez való 
hozzáférésük elősegítését, de konkrét feladatokat ehhez sem jelöl ki egy település 
koncepciója sem, még a feltételek biztosításának kérdését sem tárgyalják 
Összességében elmondható, hogy a szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozó 
célok a koncepciókban arra irányulnak, hogy minél több fiatal látogassa az ifjú-
ságot is érintő programokat, kapcsolódjon be a város kulturális életébe, igénye 
legyen a kulturált szórakozási lehetőségek által minél tartalmasabban eltölteni 
szabadidejét. 
Lényeges eleme az ifjúságot érintő programoknak a közösségi részvétel, a fiatalok 
részvétele az egyes megvalósítandó programok megszervezésében és lebonyolí-
tásában. 
A koncepció ezen részében is számos jó ötlet fogalmazódik meg, mint kitűzendő cél, 
de itt is elenyésző az ezekhez rendelt konkrét feladat, mint például a közösségi ház 
létrehozásának gondolata, mely majd minden koncepcióban szerepel, de egyetlen 
település sem nevez meg a működéshez szükséges hely biztosítását, azok működési  
modelljeinek kidolgozását, sem felelőst, így ezeknek a céloknak a megvalósítása is va-
lószínűleg évekig várat magára. 
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A koncepciók mindegyikére jellemző, hogy az adott tevékenység megvalósításá-
hoz - legyen az fedett uszoda építése vagy csak egy egyszerű karrier tanácsadás 
tartása – általában pályázati forrást jelölnek meg a koncepciók, amire talán évekig 
nem történik pályázati kiírás, de a nagyobb volumenű pályázatoknál az önrész biz-
tosításával is komoly akadályba ütköznek a települések.

Véleményünk szerint fontos, hogy önmagában a szabadidő hasznos eltöltése nem le-
het cél, vagy nem elégséges cél, tartalmat is szükséges hozzárendelni, hiszen a szabad-
idő hasznos eltöltése közben célzott értékteremtés, kompetenciafejlesztés valósulhat 
meg, melynek lehetőségét a koncepciók nem ismerik fel.

Érdekképviselet

Az önkormányzati cél és feladatrendszerek, melyek a települési ifjúsági koncepci-
ókban és cselekvési tervekben az ifjúsági részvétel és érdekvédelem témakörében 
kerültek megfogalmazásra, számos területet ölelnek fel, és csupán néhány esetben 
vannak az egyes települések elképzelései átfedésben egymással. Ha a célkitűzé-
sek beavatkozási területeit tekintjük, akkor azonban egyértelműen kirajzolódnak 
a fenti ábrán is megjelenített irányvonalak, azaz az önkormányzati célkitűzések 
– a részvétel és érdekvédelem területén – a társadalmi aktivitásra való nevelés, a 
döntéshozatalba történő bevonás és megjelenítés, az érdekvédelmi szervezetek, 
fórumok létrehozása, a szereplők közötti kommunikációs csatornák kialakítása és a 
kezdeményezések támogatása területeire irányulnak. 
A társadalmi aktivitásra történő nevelés tartalmát jellemzően a diákönkormányza-
tok vezetőinek felkészítése teszi ki, de számos esetben az önkormányzatok maguk 
sem fogalmazzák meg, hogy az ilyen irányú nevelésnek milyen kompetenciákat 
kellene kialakítaniuk a fiatalokban. Kivételt azon esetek képeznek, amikor a fiatalok 
döntéshozatalban való részvételét szolgáló, a döntéshozatal folyamatára, a köz-
igazgatási folyamatokra vonatkozó ismeretek átadásának fontosságát ismerték fel 
a települési önkormányzatok. 
Általánosan elmondható, hogy a társadalmi aktivitás szervezetekhez, kezdeményezé-
sekhez kötődő formáinak - anyagi vagy szakmai, esetenként mindkét formában törté-
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Érdekképviselet
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Társadalmi aktivitásra 
való nevelés
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döntéshozatalba

Érdekvédelmi szervezetek, 
fórumok létrehozása

Kommunikációs 
csatornák kiépítése

Kezdeményezések, 
közösségek támogatása

nő – támogatása az önkormányzati célrendszerben fellelhető, de jellemzően a közös-
ségek létrejöttének támogatására irányulnak. Csupán néhány esetben fogalmazódik 
meg a koncepciókban a már létrejött közösségek működésének támogatása! 
Sok esetben a közösségi aktivitástól nemzetközi kapcsolatok kialakulását, nemzet-
közi programok létrejöttét várják el a koncepciót megalkotók. Az ifjúsági együtt-
működések nemzetközi szintjének célkitűzései mellett azonban megjelennek az 
ország és gyakran még a települési szintű kapcsolatok kialakításának fontossága is 
az egyes (ifjúsági) szervezetek között. 
A közösségek kialakulásának, működésének és megerősödésének a már említett 
támogató szerepkör mellett további lehetőségei is megjelennek, hiszen a koncep-
ciók által kijelölt cél és cselekvési térben a közösségi terek, ifjúsági intézményrend-
szerek fejlesztésének szükségessége és a létrejövő közösségek (és érdekvédelmi 
szervezetek) láthatóságának, elfogadottságának támogatása is önkormányzati fel-
adatként jelenik meg. A láthatóság megteremtésének lehetőségét (a célkitűzések 
szintjén) a vizsgált koncepciók jellemzően vagy közvetítő személyek beiktatásá-
ban, vagy az önkormányzati működtetésű média bevonásában látják.
A koncepciók tanulsága szerint, az ifjúsági szempontok döntéshozatalban való 
megjelenését egy köztes megbízott, legyen az ifjúsági referens, animátor, vagy 
maga a testület belső szempontrendszerének megfelelő kialakítása biztosíthatja. 
Az önkormányzatok körében e téren sem figyelhető meg egy kialakult, egységes 
gyakorlat.
Többek között az említett ifjúsági szempontok megjelenését is nehezíti, hogy a 
már formalizált képviseleti rendszerek (jellemzően diákönkormányzatok) a fiata-
loknak csupán egy jól körülhatárolható részét érik el. Valószínűleg ez a felismerés 
vezette azon önkormányzatokat, melyek az iskolai rendszerből kikerült – legyen 
annak oka iskolai lemorzsolódás vagy a tanulmányok befejezte – fiatalokkal való 
kapcsolatfelvétel, illetve megfelelő meg- és felszólalási alkalmak biztosításának 
szükségességét hangsúlyozzák. Ez utóbbi célkitűzés majd minden koncepcióban 
megfogalmazódik, amiből arra következtethetünk, hogy ilyen fórumok jelenleg a 
települések nagy részén nem léteznek. 
Ha a célok fent vázolt rendszerét és a cselekvési tervek feladatvállalásait vizsgáljuk, 
akkor bizonyos hangsúlyeltolódások mindenképpen érezhetővé vállnak. Egyértel-
műen kirajzolódik ugyanis, hogy az önkormányzatok a legégetőbb problémának 
az ifjúsági érdekképviseleti szervek hiányát érzik! Valójában ez az egyetlen olyan fel-
adatvállalás, mely a koncepciók többségében megjelent! (A koncepciók rendszeres 
felülvizsgálata ehhez képest csupán a cselekvési tervek harmadában jelenik meg!)
A fentieken túl csupán az ifjúságkutatás és a felnőtt segítő alkalmazása jelenik 
meg több önkormányzatnál is feladatvállalásként, azaz azok tekintetében az ön-
kormányzatok, ha lehet még eltérőbb gyakorlatot követnek, mint a célkitűzések 
tekintetében. 
Ezen eltérő gyakorlatok változatosságát jelzi, hogy vannak települések, melyek if-
júsági alap létrehozásával, vannak, melyek ifjúsági intézmények finanszírozásával, 
együttműködések kialakításával, képzés szervezésével, esetleg ifjúsági napok szer-
vezésével kívánják kitűzött céljaikat elérni. 
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Az ifjúságpolitikai koncepciók és cselekvési tervek elkészítői, mint arról korábban 
már szóltunk, Európai és hazai normaszövegekre támaszkodnak, amikor azok lét-
rehozásának fontosságával azonosulnak, illetve részben, amikor meghatározzák 
annak tartalmi elemeit. Így nem tekinthető véletlen egybeesésnek, hogy a hazai 
iránymutatások hiányában a települési ifjúsági munkából az önkormányzatok által 
felvállalt területek közül, az Európai Unió Fehér Könyvével összhangban, az egyik 
legjobban kibontott az ifjúsági érdekképviselet és részvétel.
A koncepciók és cselekvési tervek a legritkább esetben jelölik meg azonban a rész-
vételi és érdekképviseleti formák szerepét és támogatásuk indíttatását! Valójában 
kutatásunk során nem találkoztunk olyan koncepcióval, ami a fiatalok közéleti rész-
vételétől elvárt eredményeket tudott volna megfogalmazni, ami annak a település 
életére való lehetséges hatásait is figyelembe vette volna. 
Számos lehetséges magyarázatot feltételezhetnénk a jelenség mögött, de a cse-
lekvési tervek feladatvállalásainak vizsgálata egyértelműen mutat rá a tényre, hogy 
ugyan a koncepciók felismerik, felismerték a fiatalok közéleti részvételének fon-
tosságát, de tapasztalattal annak formáját, tartalmát tekintve a legritkább esetben 
rendelkeznek. Sajnálatos, hogy az érdekképviseletek-részvételi formák személyi 
támogatásának megoldása is komoly problémát jelent a települési önkormányzat-
ok számára, azaz nem rajzolódik ki a koncepciókból illetve cselekvési tervekből, 
hogy a létrejövő fórumok felnőtt segítését ki és milyen formában fogja ellátni. Szá-
mos egyéb területen is találkozunk az együttműködések tartalmi definiálásának, a 
munkamegosztás hiányának jelenségével. 
Azaz a koncepciók, többek között az érdekképviselet – közéleti részvétel témakörében 
is csak a legritkább esetben tesznek kísérletet arra, hogy a hivatali, vagy az önkor-
mányzat által működtetett hivatal-közeli intézményeket is bevonják a képviseleti for-
mák működtetésébe, annak ellenére, hogy a cselekvési tervek egyértelműen mutatják, 
hogy ilyen szűk körben a képviseleti formák támogatása szinte erőn felüli, ráadásul az 
eddigi tapasztalatok alapján nagy valószínűséggel sikertelenségre ítélt vállalás. 
Mindenképpen fontos megjegyezni, hogy ugyan egyre több szakmai írásban hív-
ják fel a figyelmet az ifjúsági munkások arra, hogy a fiatalok távolságtartóan visel-
kednek a formális részvételi lehetőségekkel szemben, ennek ellenére az általunk 
vizsgált ifjúságpolitikai koncepciók és cselekvési tervek a bevonás formális lehető-
ségeit kívánják megteremteni. A fiatalok igényeire jobban illeszkedő kötetlenebb, 
nem-formális részvétel támogatása a kezdeményezések és szerveződések önkor-
mányzatok általi, anyagi esetenként szakmai segítésében merül ki, a részvételi 
formák lehetőségeinek kiaknázása nem jelenik meg az önkormányzati gondolko-
dásban. Ugyanakkor az érdekképviseletekkel ellentétben, melyet majd minden a 
vizsgálatba bevont koncepció célként fogalmazott meg, a kezdeményezések és 
szerveződések támogatása már csupán néhány esetben jelenik meg. Sajnálatos, 
hogy a közösségek kialakulásának támogatását sem követi a koncepciózus gondol-
kozásban azok működésének támogatása. 
Ez az egylépcsős megközelítés azonban a formális képviseletek kialakításánál is megfigyel-
hető, hiszen azok fejlesztése, működésének támogatása, a résztvevők felkészítése a részvételi 
forma lehetőségeinek kihasználására szinte egyetlen koncepcióban sem jelenik meg. 

A koncepciókból kirajzolódó képviseleti lehetőségek így várhatóan üresek marad-
nak, hiszen a már említett felnőtt támogatás hiánya a részvételre való felkészítés 
hiányával párosul. Különösen érdekes ez annak a fényében, hogy a társadalmi akti-
vitásra való nevelés mindemellett számos esetben jelenik meg, mint elérendő cél a 
koncepciókban! A rövid távú megvalósítási lépéseit kidolgozni hivatott cselekvési 
tervek között nem találjuk meg a demokráciára nevelés megvalósítása felé ható 
lépéseket. 
Úgy tűnik, hogy a koncepciók mögött megbújik az a feltételezés, hogy a létrehozott 
kínálat majd megteremti a keresletet, s a hasznosításhoz/hasznosuláshoz szükséges 
egyéb feltételeket. 
A korábbiakkal ellentétben az ifjúsági szempontok megjelenítése a döntéshozatal-
ban már korántsem szerepel a koncepciók többségében, ugyanakkor érdekes kér-
déseket vet fel, így tárgyalása mindenképpen indokolt. Az ifjúsági szempontok mö-
göttes tartalma, illetve az ifjúsági igényekre történő illeszthetőségének lehetősége 
– a képviseleti formák korábban vázolt problémáinak tükrében – nem rajzolódik ki 
tisztán a koncepciókból. A probléma megoldását a települési szintű ifjúságkutatás, 
vagy a fiatalok megszólítására szervezett egyéb programok, fórumok, személyes 
közvetítő csatornák alkalmazása jelentheti. 
A személyes közvetítők alkalmazása az alkalmazás formájának kérdését is felveti. A 
koncepciók jól láthatóan két lehetséges utat vázolnak fel. Az egyik az önkormány-
zati struktúrába épített ifjúsági referens, a másik az önkormányzati fenntartású 
intézményekre illesztett szociális munkás- animátor, ifjúságsegítő alkalmazása. 
Vélhetően mindkét megoldás számos előnnyel kecsegtet, azonban egyik gyakorlat 
sem tekinthető elterjedtnek, vagy elterjedőben lévőnek, hiszen csupán egy-egy 
települési koncepcióban jelennek meg. 
A koncepciókban kizárólag eseti jelleggel előforduló további célok a települési 
szintű közéleti részvétel és érdekképviselet számos egyéb akadályára is rámu-
tatnak. A közösségi terek a nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi megmozdu-
lások hiánya, az ifjúsági kezdeményezések társadalmi szintű láthatatlansága, a 
szerveztek egymás közötti és a szervezetek és intézmények, döntéshozók közötti 
kommunikációs csatornák formalizálatlansága, a fiatalokkal való kapcsolattartás 
nehézségei mind olyan problématerületek, melyeken az önkormányzati feladat-
vállalás, mint célkitűzés megfogalmazódik az ifjúsági koncepciókban, azonban 
melyek feladattá alakítása csupán a legritkább esetben jelenik meg a cselekvési ter-
vek szintjén.
Érdemes ezen a ponton visszakanyarodnunk az önkormányzati célkitűzések for-
rásaihoz, melyről azt állítottuk, hogy a magyar jogszabályi környezet megengedő 
jellegéből, és az ebből következő definiálatlanságból kifolyólag a települési ön-
kormányzatok a nemzetközi dokumentumokra kénytelenek támaszkodni. Ugyan-
akkor a koncepciók azt mutatják, hogy a jórészt nyugati tapasztalatokra épített 
elképzelések mögötti realitások és feltételrendszerek még nem alakultak ki, de 
annak eredményei célként fogalmazódnak meg anélkül, hogy, hogy e mögöttes 
feltételrendszerek kialakításának szükségessége, mint kiindulási feltétel megfogal-
mazódna.
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Pályakezdés, otthonteremtés

Ugyan a pályakezdés és otthonteremtés kérdésköreinek összevonása önkényesnek 
tűnik, mégis indokoltnak láttuk megtenni, lévén mindkettő a település lakosság-
megtartó erejének növelését szolgálják. Az Ifjúsági Koncepcióval rendelkező tele-
pülések majd mindegyike felismerte már a tárgyalt kérdéskörök ifjúsági dimenzió-
it, és tárgyalja azokat a koncepciókban. 

Az esetek túlnyomó részében a célmegfogalmazás csupán az önkormányzati be-
avatkozás szükségességét fogalmazza meg, azaz a fiatalok elhelyezkedésének és 
lakáshoz jutásának támogatását. Mögöttes, koncepciózus tervek és célok felállítá-
sára azonban a települések többsége nem vállalkozott.
Az elhelyezkedés támogatására a legtöbb település a munkatapasztalok megszer-
zésének támogatását tekinti céljának, melyhez az önkormányzatok által is vállalható 
célkitűzésként a diákmunka elterjesztése, támogatása illeszkedik. A diákmunka tá-
mogatását célozzák a fiatalok ez irányú lehetőségek felőli tájékoztatásának célkitű-
zései is, melyek néhány esetben összefonódnak a tanácsadói struktúrák kiépítésével 
is, bár ez utóbbiak jellemzően már az iskola utáni elhelyezkedés támogatását szol-
gálják, csakúgy, mint a képzések és továbbképzések támogatásának célkitűzései.
A munkatapasztalat szerzés egyéb, önkéntes formái közel sem ennyire elterjedtek, 
annak ellenére sem, hogy annak mind haza, mind nemzetközi szinten is léteznek 
már a jogi és anyagi feltételei. Az önkéntes foglalkoztatás színhelyéül szolgáló non-
profit szervezetekkel való ez irányú kapcsolatfelvétel lehetősége is igen ritkán kerül 
megfogalmazásra, s még e kevés esetben is, mint lehetséges foglalkoztatási prog-
ramok letéteményesei jelenik meg a civil szféra. 
A már említett (pályaorientációs) tanácsadás hátterének megteremtését több kon-
cepció is célként fogalmazta meg annyiban, hogy a települési szintű szakember-
igény felmérés szükségességét hangsúlyozzák, melyek eredményei kirajzolhatják 
a település határain belüli elhelyezkedés nagyobb eredménnyel kecsegtető útjait. 
(Meg kell azonban jegyeznünk, hogy távolról sem nevezhető elterjedtnek ez a gya-
korlat, legalábbis a koncepciók vizsgálata során igen kevés település fogalmazott 
meg erre irányuló célokat vagy feladatokat.)
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Pályakezdés,  oWhonteremtés

Ugyan a  pályakezdés  és o"honteremtés kérdésköreinek összevonása 

önkényesnek tűnik, mégis indokoltnak lá"uk megtenni, lévén mindke"ő a  település 

lakosságmegtartó erejének növelését szolgálják. Az I!úsági Koncepcióval rendelkező 

települések majd mindegyike felismerte  már a tárgyalt kérdéskörök i!úsági 

dimenzióit, és tárgyalja azokat a koncepciókban. 

Az esetek túlnyomó részében a célmegfogalmazás  csupán az önkormányzati 

beavatkozás szükségességét fogalmazza meg, azaz a fiatalok elhelyezkedésének és 

lakáshoz jutásának támogatását. Mögö"es, koncepciózus tervek és célok felállítására 

azonban a települések többsége nem vállalkozo".

Az elhelyezkedés támogatására a legtöbb település  a munka tapasztalok 

megszerzésének támogatását tekinti céljának, melyhez az önkormányzatok által is 

vállalható célkitűzésként a diákmunka elterjesztése, támogatása illeszkedik. A 

diákmunka támogatását célozzák a  fiatalok ez irányú lehetőségek felőli 

tájékoztatásának célkitűzései is, melyek néhány esetben összefonódnak a  tanácsadói 

struktúrák kiépítésével is, bár ez utóbbiak jellemzően már az iskola utáni 

elhelyezkedés támogatását szolgálják, csakúgy, mint a képzések és továbbképzések 

támogatásának célkitűzései.

 A munkatapasztalat szerzés egyéb, önkéntes formái közel sem ennyire  

elterjedtek, annak ellenére sem, hogy annak mind haza, mind nemzetközi szinten is 

Pályakezdés, 
otthonteremtés

Diákmunka

Szakemberigény 
felmérés

Tanácsadás

Képzések, 
továbbképzések

Munkahelyteremtés
Lakáshoz jutás 

támogatása

A fiatalok munkaerő-piaci integrációjának további útja lehet a vállalkozási tevé-
kenység támogatása, melynek önkormányzati szintjét - a koncepciók tükrében -  az 
ifjú vállalkozók inkubátorházai jelenthetik, s melynek eredményeit a tudatos gaz-
daságfejlesztés is támogathatja.
A lakhatási problémák megoldása kapcsán láthatóan jóval kevesebb használható 
eszközt vélnek a kezükben tudni a települések. A fiatalok helyben tartása ilyen jel-
legű feltételeinek megteremtése kapcsán (az általánosan megfogalmazott lakha-
tás támogatásának célkitűzésén túl) a koncepciók szinte kizárólag az albérlet tá-
mogatási rendszer kidolgozásának lehetőségét hangsúlyozzák, illetve annak egy 
lakhatási koncepcióban történő bővebb kifejtését. 
A cselekvési tervek feladatvállalásait vizsgálva is ez a tendencia köszön vissza. A 
lakhatási koncepciók kidolgozásának feladatát a települések többsége felvállalta. 
Ezen túlmenően három – a fiatalok lakhatásának megoldása felé ható – út rajzo-
lódik ki a cselekvési tervekből, az egyik az önkormányzati bérlakások kialakítása, 
a második az első lakáshoz jutás anyagi támogatása, a harmadik pedig az építési 
telkek biztosítása. 
A település megtartó ereje így csak akkor tartható fenn, ha az helyben foglalkoz-
tatással is kiegészül. Erre vonatkozóan a legtöbb település a célokként megfogal-
mazott eredmények irányába hatóan a diákmunka-közvetítő szervezetekkel illetve 
a Munkaügyi Központokkal történő kapcsolatfelvételt és együttműködést szorgal-
mazza, továbbá a fiatalok pályaorientációs támogatását kívánja magára vállalni, 
azaz egy közvetítő szerepet vállalna fel, melynek keretén belül akár az önkéntesség 
népszerűsítésére is lehetőséget látnak.
Az ifjúsági részvétel kapcsán már felhívtuk rá a figyelmet, hogy a fiatalok lehető-
ségeinek megteremtése mellett mindenképen szükségesnek tűnik támogatásuk, 
hogy a felkínált lehetőségekkel élni tudjanak.  A fiatalok pályaválasztása kapcsán 
úgy tűnik, hogy ez a személyi támogatás, a tanácsadói feladatok ellátottsága bizto-
sított. A foglalkoztatás piaci oldalának megteremtése kapcsán azonban a település 
gazdasági fejlesztésén, illetve esetenként a foglalkoztatás támogatásán túl haté-
kony eszközök e dokumentumokban nem jelennek meg. Az önkormányzatok fel-
adatvállalásaiból kirajzolódó közvetítő, tanácsadói struktúrák működésének haté-
konyságát a célkitűzésekben megfogalmazott szakemberigény felmérés nagyban 
támogathatná, sajnos azonban az a feladatvállalások szintjén már nem jelenik meg. 
Ugyanez mondható el a még tanulmányok idejére eső, nem piaci alapú munkata-
pasztalat szerzési lehetőségekről is, hiszen a diákmunka és a nyári munkavállalás 
mellett a cselekvési tervekben az önkéntes foglalkoztatás már nem jelenik meg.
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Média, kommunikáció

A koncepciók az eddig tárgyalt területek kapcsán is számos esetben megemlítik, 
hogy a megfogalmazott célkitűzések nem, vagy csak igen nehezen valósíthatóak 
meg, ha nincs a fiatalok és a társadalom egyéb aktorai - legyenek azok intézmények, 
szervezetek, vagy akár személyek - között egy működő kommunikációs csatorna, 
melyen keresztül a célok, elvárások, elképzelések egyeztetése megtörténhet. A fi-
atalok részvétele kapcsán tárgyalt fórumok, személyi segítők megléte már meg-
teremti a lehetőségét az üzenetek kölcsönös eljuttatására, mint ahogyan a pálya-
választásnál említett tanácsadói struktúráknak is tulajdoníthatóak ilyen funkciók. 
A média és kommunikáció témakör külön kiemelését ettől függetlenül az indokolja, 
hogy a benne foglalt üzenetváltások iránya vagy tartalma nem illeszthető az eddig, 
vagy a későbbiekben tárgyalásra kerülő területekre. A fiatalok és más társadalmi cso-
portok vonatkozásában ugyanis itt a fiatalok önmegjelenítésének lehetősége fogal-
mazódik meg célként, azaz a települési önkormányzatok által működtetett média fel-
használása a célból, hogy a fiatalok által megfogalmazott igények, problémák, stb. a 
társadalom szélesebb rétegeihez is eljussanak. Ennek formái a kimondottan fiatalok 
által szerkesztett médiatartalmaktól a fiatalokról szóló tartalmakig terjednek.
Fontos megjegyezni, hogy a kommunikáció kölcsönössége is megjelenik a tele-
pülési önkormányzatok célkitűzései között. Azaz az egyéb korosztályok elérésén 
túl megfogalmazódik annak az igénye, hogy e felületeken a fiatalok felé is értékek 
kerüljenek közvetítésre! A célkitűzések támogatása érdekében egyes települések a 
fiatalok felkészítésének fontosságát is felismerték, így ilyen jellegű képzések szer-
vezése, illetve diákújságíró csoportok létrehozása is megjelenik a célkitűzések kö-
zött. Érdekes, hogy e területen megjelenik a képessé tétel, felkészítés, míg a részvételi 
folyamatok esetében a szükséges kompetenciákat adottnak tekintik.
A cselekvési tervek feladatvállalásait vizsgálva láthatóvá válik, hogy az önkormány-
zatok különösen a fiatalokhoz vezető kommunikációs utak kialakításának adnak 
kiemelt prioritást, melynek formáját jellemzően az ifjúsági média, illetve az ifjúsági 
tanácsadó irodák létrehozásában és működtetésében látják.
Tagadhatatlan, hogy a fiatalokkal való kommunikáció ezen formái hatásosnak bi-
zonyulnak azon településeken, ahol már működnek ilyen intézmények, ugyanak-
kor – a képviseleti formákhoz hasonlóan – az ifjúsági média kapcsán elmondható, 
hogy nem rajzolódik ki a fiatalok ez irányú aktivitását támogató személyi háttér, 
illetve a fiatalok felkészítésének, képzésének felvállalása. 
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Média,  kommunikáció

 A koncepciók az eddig tárgyalt területek kapcsán is  számos esetben 

megemlítik, hogy a megfogalmazo" célkitűzések nem, vagy csak igen nehezen 

valósíthatóak meg, ha nincs a  fiatalok és a társadalom egyéb aktorai - legyenek azok 

intézmények, szervezetek, vagy akár személyek - közö" egy működő 

kommunikációs csatorna, melyen keresztül a célok, elvárások, elképzelések 

egyeztetése megtörténhet. A fiatalok részvétele  kapcsán tárgyalt fórumok, személyi 

segítők megléte már megteremti a  lehetőségét az üzenetek kölcsönös elju"atására, 

mint ahogyan a pályaválasztásnál említe"  tanácsadói struktúráknak is 

tulajdoníthatóak ilyen funkciók. 

 A média és kommunikáció témakör külön kiemelését e"ől függetlenül az 

indokolja, hogy a  benne foglalt üzenetváltások iránya vagy tartalma nem illeszthető 

az eddig, vagy a későbbiekben tárgyalásra kerülő területekre. A fiatalok és más 

társadalmi csoportok vonatkozásában ugyanis i" a fiatalok önmegjelenítésének 

lehetősége fogalmazódik meg célként, azaz a települési önkormányzatok által 

működtete" média felhasználása a célból, hogy a  fiatalok által megfogalmazo" 

igények, problémák, stb. a társadalom szélesebb rétegeihez is eljussanak. Ennek 

formái a kimondo"an fiatalok által szerkeszte" médiatartalmaktól a fiatalokról szóló 

tartalmakig terjednek.

 Fontos megjegyezni, hogy a  kommunikáció kölcsönössége is megjelenik a 

települési önkormányzatok célkitűzései közö". Azaz az egyéb korosztályok elérésén 

túl megfogalmazódik annak az igénye, hogy e felületeken a fiatalok felé is értékek 

kerüljenek közvetítésre! A célkitűzések támogatása érdekében egyes települések a 

fiatalok felkészítésének fontosságát is  felismerték, így ilyen jellegű képzések 

Média, kommunikáció

a korosztály és más 
társadalmi csoportok 

között

intézmények között

Nemzetközi kapcsolatok

A vizsgált huszonkét település közül nyolc település fogalmaz meg valamilyen célt, 
és öt település fogalmaz meg feladatot nemzetközi kapcsolatok tekintetében.
Majd minden önkormányzat felismerte azt a fontos tényt, hogy a nemzetközi 
együttműködés terén nagyobb figyelmet kell fordítania a gyermek- és ifjúsági kor-
osztály bekapcsolódására a testvérvárosi és partner települési cserekapcsolatokba. 
A célokat tekintve általában a nemzetközi kapcsolatfejlesztés jelenik meg, amely 
általában a testvérvárosi kapcsolatok kialakítását és ápolását jelenti, valamint az 
ehhez kapcsolódó fejlesztési célokat. Célként jelenik meg a Fiatalok Lendületben 
program által finanszírozott ifjúsági cserék lehetősége, amely sok esetben eszköze 
lehet mind a nemzetközi kapcsolatok kialakításának, mind hosszú távú fenntartá-
sának, illetve a pályázati források bevonásának csakúgy, ahogy az interkulturális 
tanulásnak. Ez a tendencia az interkulturális tapasztalatszerzés lehetőségét biz-
tosítja a fiatalok számára, mely tapasztalatokat Uniós állampolgárként sokrétűen 
kamatoztathatnak.
Az önkormányzatok tervei között szerepel, hogy szakmailag és anyagilag támo-
gassák a nemzetközi ifjúsági és szakmai együttműködési formákat, a cseréket, 
testvérintézményi kapcsolatokat, hálózati együttműködéseket. A cselekvési tervek 
azonban az ilyen jellegű tevékenységekhez csak ritkán rendelnek forrást, felelőst. 
Ezen jellemző célok mellet megjelennek még a külföldi ösztöndíjak, nemzetközi 
ifjúsági konferenciák, külföldi tanulás, továbbtanulás lehetőségeinek fejlesztése, 
megteremtése, szakmai és ifjúsági együttműködések, amelyekhez ebben az eset-
ben sem történik forráskapcsolás, amely megkérdőjelezi a célok elérésének lehe-
tőségét. Esetenként megemlítik az Európai Önkéntes Szolgálat lehetőségét, illetve 
olyan nemzetközi kapcsolat kialakítását, amely növeli a fiatalok mobilitását. A fenn 
említett célok megvalósításához viszont csak részben biztosít forrást –az önkor-
mányzatok által is hivatkozott - Fiatalok Lendületben program, ezért fontos kérdés 
lehet a többi cél finanszírozásának megoldása.
Az ifjúsági cserékhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése, a cserék 
bátorítása, ösztönzése, a szükséges információk megosztása, szakmai segítségnyúj-
tás a fiataloknak, a szerzett tapasztalatok széles körben történő megismertetése 

Szabadidő hasznos 
eltöltésének, feltételeinek 

biztosítása

Közösségi terek biztosítása, 
meglévők fejlesztése

Széleskörű kulturális 
programok biztosítása

Információnyújtás, 
tájékoztatás

Sportolási lehetőségek 
biztosítása, propagálása

Nemzetközi 
kapcsolatok

Meglévő kapcsolatok 
ápolása

Nemzetközi kapcsolatok 
fejlesztése
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jelenik meg leggyakrabban a koncepciók célkitűzéseiben. Megemlítik feladatként 
a testvérvárosi ifjúsági tábor kialakítását, ifjúsági illetve ifjúsággal foglalkozó szer-
vezetek létrehozását, támogatását, tevékenységük segítését, tevékenységük elis-
merését, díjazását, a szervezetek nemzetközi kapcsolatainak ösztönzését, javítását.
Összességében tekintve a koncepciók nemzetközi szintű kapcsolat kezdeményezésé-
re, fenntartására, fejlesztésére, viszonylag ritkán tekintenek célként, ezt mutatja az 
elenyésző számadat, hiszen huszonkettő koncepcióból mindösszesen nyolc jelöl célt e 
tekintetben, és a nyolc közül mindösszesen öt rendel mellé feladatot azok elérése ér-
dekében. 
Ez meglehetősen kevés, hiszen fontos lehetőséget adhat a felnövekvő nemzedék-
nek az idegen országokkal, kultúrákkal való találkozás, többek között nyelvtudá-
suk továbbfejlesztése, toleranciaszintjük növelése terén is. A nemzetközi színtéren 
szerzett tudásuk piacképesebb, növekvő mobilitási hajlandóságuk pedig manap-
ság már elengedhetetlen boldogulásukhoz.

Egészség és testkultúra 

A jobb egészségügyi állapot elérése meglehetősen komplex cél, ezért szükséges 
részcélokat megfogalmazni, melyek minden esetben közvetlenül vagy közvetetten 
egészségi állapot megtartására, javítására irányuló törekvések. Egyfajta felosztást 
majd minden koncepció felsorol, mint az egészségügyi fejlesztések, felvilágosítás, 
szellemi és testi egészség propagálása, egészségvédelem, egészséges életmód 
meghonosítása, alrendszerek közötti kommunikáció fejlesztése. Célként jelenik 
meg a sportolás lehetőségének fejlesztése ezzel is szolgálva az egészségesebb éle-
tet, a fiatalok testi egészségét. Olyan fejlesztési célokat jelölnek meg, amelyek mind 
szélesebb körben szolgálják az egészségi állapot javulását, külön figyelemmel a 
kirekesztődött csoportokra, a hátrányos helyzetűekre és a veszélyeztetettekre. A 
koncepciók nem csak az egészség megőrzését tűzik ki célul, hanem a megelőző 
lehetőségek is hangsúlyosak, ilyen például a felvilágosítás, az információnyújtás, 

Egészség és testkultúra

Egészségügyi 
fejlesztések

Egészségügy 
támogatása

Egészséges életmód 
meghonosítása

Egészséges életmód 
támogatása

a védőoltások támogatása, a szűrővizsgálatok és az egyéb megelőző programok. 
Ezek a célok egyrészt azt mutatják, hogy az önkormányzatok tisztában vannak az-
zal, hogy az egészségi állapot komoly problémaforrás, és hogy a fiatalok nagy része 
egyre több időt tölt számítógép előtt mozgás, sportolás helyett, másrészt egyre fia-
talabb korban jelenik meg az ifjúság életében az alkohol, cigaretta, vagy akár a dro-
gok használata is, melyet sokatmondóan jelez az is, hogy egészségügyi mutatóik az 
európai átlag alattiak. Emellett meg kell említenünk, hogy a problématudatosság 
nem elegendő, és az általánosan alkalmazott prevenciós, felvilágosító technikák is 
gyakran idejét múltak. Ezek a felvilágosító programok gyakran rendelődnek a már 
működő intézményi rendszerhez, így az iskola, illetve sokszor a védőnői szolgálat 
feladatává válik a megelőzés. Legritkább esetben jelenik meg a koncepciókban, 
hogy a megelőzéshez valamilyen személyi vagy infrastrukturális fejlesztés társul-
na, illetve, hogy a kortárs csoportokat bevonnák. Pedig a prevenció hatékonyságát 
nagyban növelhetné a kortárssegítés, hiszen az ifjúsági korcsoport sajátosságai 
közé tartozik, hogy a szubkulturális környezet veszi át az elsődleges vélemény és 
értékformáló erőt, melyek alapján meghatározódik az életvitel, viselkedés.
Majd minden koncepció fontos feladatnak tekinti a sport népszerűsítését, a sport 
lehetőségek fejlesztését, mint az egészséges életmódra, egészségre nevelés esz-
közeit, illetve mint a testi egészség alapját. Ezzel kapcsolatosan a sportolási lehe-
tőségek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése és a már meglévő infrastruktúrák 
hozzáférhetőségének bővítése jelenik meg számos helyen, így például az iskolai 
sportolási lehetőségek tanítási időszakon kívüli elérhetővé tétele. Hiányosságként 
kell megjegyezni, hogy az önkormányzatok miközben élhetőbb környezetet pró-
bálnak kialakítani a jövő nemzedékének, különböző fejlesztési célokat kitűzve ma-
guk elé, és ezekhez szükséges feladatokat rendelnek, azonközben megfeledkeznek 
olyan lehetőségekről, minthogy a sport nem csak egyszerű időtöltés, és nem csak 
az egészégnek és az erőnlétnek hasznos, hanem hatékony eszközként használható 
közösség építésre, közösség fejlesztésre, ily módon stabil társadalmi alap teremt-
hető a további fejlesztésekhez, céleléréshez, feladat végrehajtáshoz.
Az egészséges életmódra nevelés keretében megjelenik a klubok, közösségek lét-
rehozása, ösztönzése, amelyek az egészséges életmódra és a környezetvédelemre 
nevelnek, ösztönöznek, és az ehhez szükséges információkat és ismereteket ter-
jesztik a fiatalok körében, ezzel is hozzájárulva az egészségesebb életvitelhez. Né-
hány koncepció az egészséges életmód kapcsán faladatként jelöli meg az iskolatej 
program bevezetését, illetve az iskolai büfé készletének ellenőrzését, felülvizsgála-
tát egészségügyi szempontból.
Összesítve a tapasztaltakat elmondhatjuk, hogy az egészségügy, egészséges életmód 
illetve az ehhez kapcsolódó célok gyakran megjelennek a koncepciókban, annak elle-
nére, hogy a legtöbb esetben nem rajzolódik ki a kérdéskör ifjúsági dimenziója. Tény, 
hogy folyamatosan romlik a lakosság egészségi állapota. A születéskor várható 
élettartam messze elmarad az Európai Unió átlagától, de alacsonyabb a környező 
közép-kelet-európai országok ide vonatkozó adatainál is, továbbá a fiatalkorú né-
pesség egészségi állapota is évek óta és folyamatosan romlik, egyes betegségek, 
elváltozások aránya évről évre növekszik. Az egészség megőrzés ebből kifolyólag 
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fontos lehet a felnövekvő generáció szempontjából, azonban véleményünk szerint 
egészségre nevelés feladatainak, lehetséges módszereinek, így az önkormányzati 
cél és feladatvállalásoknak –egy ifjúsági koncepció keretein belül különösen – az 
ifjúsági korosztály kapcsán ifjúsági orientációjúnak kellene lenniük.

Ifjúságvédelem, prevenció

A koncepciókat végig tekintve tizenhat alkalommal találkozunk prevenciós céllal, 
és tizenegy esetben olvashatunk feladatokról.
Az ifjúságvédelem, prevenció kapcsán megfogalmazott fejlesztési célok általában 
a gyermek- és ifjúságvédelmi alrendszerre irányulnak, néhány koncepcióban neve-
sítve megjelenik egy külön ifjúságvédelmi koncepció, stratégia készítésének fon-
tossága. Gyakori célkitűzés továbbá a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) létre-
hozása illetve támogatása.. A prevenciós fejlesztések keretében a rendőrséggel és 
polgárőrséggel való együttműködés kap kiemelt hangsúlyt. A célok között szere-
pel továbbá a családi és nevelési tanácsadás. A koncepciók azonban megfeledkez-
nek arról, hogy az ifjúsági korosztály értékrendjét, viselkedési formáját elsősorban 
már nem a család határozza meg, hanem a kortársak, a közvetlen környezet, a ba-
ráti kör, melyek értékrendjének pozitív befolyásolására a legtöbb koncepció nem 
definiál eszközöket. Megjelennek olyan specifikus személyi fejlesztési célok, mint 
az ifjúsági korosztállyal foglalkozó szociális munkás alkalmazása, tanár-diák kap-
csolat javítása, ifjúságvédelmi felelősök alkalmazása, önismereti csoportfoglalko-
zások ösztönzése, lehetőségeinek megteremtése, melyek sikerességéhez a fiatalok 
bevonása, részvétele lenne szükséges, ennek biztosítására azonban a koncepciók 
nem fogalmaznak meg feladatokat.
Egyes koncepciókban a prevenció iskolai oktatásba történő bevonása is megjele-
nik, mint felvilágosító gyakorlati óra. Meg kell azonban jegyezni, hogy a formális 
rendszerekbe épülő képzések a fiatalok körében nem túl népszerűek, másrészt a le-
szakadó, csellengő, így pontosan a leginkább veszélyeztetett fiatalokat nem éri el.
A feladatok tekintetében a prevenció tárgyában a szórakozó helyek, és kereskedel-
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Prevenciós 
fejlesztések Prevenció 

támogatása

Iúságvédelmi 
fejlesztések

mi egységek fokozottabb ellenőrzésének szükségessége jelenik meg legtöbbször 
a koncepciókban. Az önkormányzatok vállalásai között szerepel továbbá a pre-
venciós stratégiák kialakítása, prevenciós stratégia megvalósításához szükséges 
infrastruktúrafejlesztés, prevenciós tanács létrehozása, tanárok továbbképzése, 
mentálhigiénés képzések tanároknak és fiataloknak egyaránt. Megjelenik a felada-
tok között a családvédelmi intézményrendszer fejlesztése is, melyet a koncepciók 
a prevenció és ifjúságvédelem megvalósításának felelőseként nevesítenek. Ugyan-
akkor nagyon kevés dokumentumban említik a prevenció és védelem terén a kor-
társsegítés fejlesztését, a kortársak bevonását a segítésbe. A fiatalok inkább, mint 
problémaforrás, veszélyeztetett személyek jelennek meg, sem mint segítő, esetle-
ges megoldást segítő partner. 
A prevenció témakörében meg kell jegyeznünk, hogy míg egyes önkormányzatok 
olyan fontos fejlesztési területnek tartják, hogy külön koncepciót, illetve stratégiát 
kívánnak kidolgozni annak fejlesztésére, más önkormányzatok még az ifjúság te-
kintetében sem tekintik kulcsfontosságú területnek.

Konklúzió
Az Ifjúsági koncepciók a településeken élő fiatalok és a települési önkormányzatok 
viszonyát hivatott szabályozni, e dokumentumok keretein belül az önkormányza-
tok lefektetik, hogy a fiatalok életének és környezetének mely területeit, viszonyait 
kívánják alakítani, jobbá tenni. 

Az önkormányzati ifjúsági feladatvállalások a magyar jogrend keretein belül nincse-
nek definiálva, így a koncepciók tartalmát minden esetben az önkormányzatok szem-
léletmódja határozza meg. 
A fiatalok és a település kapcsolata alakításának, ifjúságpolitikai koncepciók készí-
tésének fontosságára felhívhatják a figyelmet a település jövőjét negatívan érintő 
folyamatok, - így például a fokozott elvándorlás, az ifjúsági deviancia terjedése, a 
fiatalok társadalmi részvételének, aktivitásának hiánya, - mely egy olyan belső kész-
tetést generál az önkormányzatok részéről, amelyet a tenni akarás, a gondoskodás 
motivál. A koncepcióalkotás kiindulópontja azonban lehet akár kívülről (felülről) 
jövő nyomás is, - így például pályázati források, kormányzati támogatások elnyeré-
sének feltételrendszerei. 
Bármilyen ok miatt vállalkozik is a települési önkormányzat a koncepciókészítésre, 
el kell mondani, hogy követendő példa, iránymutatás azok tartalmára, szerkezeté-
re, felépítésére vonatkozóan nem áll rendelkezésükre. Talán ezzel is indokolható, 
hogy a Dél- és az Észak-alföldi régió települési önkormányzatainak többsége nem 
vállalkozott ifjúságpolitikai koncepció elkészítésére. Az általunk vizsgált 22 telepü-
lés így már azzal is kiérdemelte a szerzők tiszteltét, hogy ilyen feltételek mellett 
is vállalkoztak ifjúságpolitikai koncepciók megalkotására, melyet saját felmérések, 
kutatások készítésével, vagy már korábban készült tanulmányok felhasználásával is 
próbáltak a fiatalok igényeire válaszoló módon elkészíteni.
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Az elkészült dokumentumok hasznosíthatóságát, megvalósíthatóságát nem cé-
lunk megítélni, sok esetben azonban nehézséget jelentett számunkra az önkor-
mányzati cél és feladatrendszerek vizsgálatánál azok elkülönítése, illetve egymásra 
illesztése. A koncepciók kétszintű struktúrája célokon és feladatokon keresztül ha-
tározta meg az önkormányzatok megvalósítani kívánt ifjúságpolitikáját. A legtöbb 
esetben azonban a két szint következetes elkülönítése nem valósult meg, sok eset-
ben figyelhető meg átfedés, ezt az is mutatja, hogy ami az egyik településnél cél, az 
a másiknál feladatként jelenik meg.
A célok tekintetében gyakran előfordul, hogy az önkormányzatok inkább küldetést 
definiáltak, melyeket így – a cél-feladatok kétszintűségéből kifolyólag - nem voltak 
képesek feladat szintre bontani. A távlati cél (küldetés) beemelése miatt a célok a fel-
adatok kategóriájába szorultak, lehetetlenné téve a feladatok kibontását. Talán ezzel 
is magyarázható, hogy a feladatvállalások nem mutatnak megvalósítási irányt, nem 
rajzolnak ki egy végigvihető/végiggondolt folyamatot, így egymásra nem illeszke-
dő, eseti jellegű intézkedésekké válnak. 
A folyamatokban való gondolkodás hiányának következtében, a célkitűzések meg-
valósítása sok esetben egy tényező (pályázati forrás elnyerése) függvénye, így a 
célok felé ható egyéb lépések kijelölése és megtétele meg sem történik. Így példá-
ul annak ellenére, hogy számos önkormányzat célként fogalmazza meg az önkén-
tes tevékenység ösztönzését, népszerűsítését, feladatvállalásaik kapcsán azonban 
mégsem tekintik az önkénteseket lehetséges erőforrásnak. 
A saját forrásaik szűkösségének következtében önkormányzatok arra kényszerülnek, 
hogy a már meglévő intézményi struktúráikra építsenek. A célok elérése érdekében, 
ezért gyakran a feladatokat olyan alrendszerhez rendelik, amelynek a tevékenységi 
profiljába az nem illik bele, vagy meghaladja annak kapacitását, és ebből kifolyólag 
túlmutat szakmai eszköztárán.
További problémát jelent, hogy az intézmények esetében meghatározott, munká-
juk során mely cél- és korcsoportokkal dolgoznak, de ezek összessége sem fedi le 
a település teljes fiatalságát, ezáltal az ilyen jellegű tervezés alapvetően figyelmen 
kívül hagyja a fiatalok egy – jellemzően „problémamentes”, vagy az intézmények 
számára láthatatlan – részét. A fiatalok elérésének problémáját a képviseleti fóru-
mok létrehozása sem orvosolja, lévén jellemzően azok is szervesen kötődnek az 
intézményi struktúrákhoz (diákönkormányzatok).
A fiatalok bevonása sérül azon megközelítés kapcsán is, mely rájuk nem, mint part-
nerre épít, holott számos esetben segíthetnék a települési célok megvalósítását. 
Annak ellenére, hogy a fiatalok társadalmi és döntéshozatali részvételét a koncep-
ciók nem tudják garantálni, annak gondolati síkon történő megjelenése, célkitű-
zésként való megfogalmazása már az Európai Unió Fehér Könyvében megfogal-
mazott iránymutatások megvalósítása felé tett kezdeti lépésekként értékelhetőek, 
így az általunk vizsgált 22 koncepció például szolgálhat a hasonló úton elindulni 
szándékozó települések számára.

Az elemzett koncepciók által kirajzolt célfa

A fiatalok számára kiszámítható 
életviszonyokat teremtve növelni a 

település népességmegtartó erejét, javítani 
gazdasági helyzetét

Oktatás, nevelés

Szabadidő eltöltés

Egészségmegőrzés, testkultúra

Nemformális képzési lehetőségek támogatása

Oktatás tartalmának piacképessé tétele

Iúsági szakemberek képzése

Iskolán kívüli képzések támogatása

Iskolai lemorzsolódások csökkentése

Közösségi terek kialakítása

Iúsági rendezvények támogatása

Hagyományőrző, értékorientáló rendezvények 
támogatása

Sportolási lehetőségek szélesítése

A fiatalok általános egészségi 
állapotának javítása

Egészségügyi szűrések fejlesztése

Életmódnevelés támogatása
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A fiatalok számára kiszámítható 
életviszonyokat teremtve növelni a 

település népességmegtartó erejét, javítani 
gazdasági helyzetét

Érdekképviselet, részvétel

Kommunikációs csatorna kiépítése

Társadalmi aktivitás támogatása

Döntéshozatalba történő bevonás

Érdekvédelmi, részvételi fórumok kialakítása

Iúsági közösségek létrejöttének támogatása

Munkahely és otthonteremtés

Elhelyezkedés támogatása

Pályaorientáció segítése

Iúsági vállalkozások támogatása

Prevenció

Kortárs segítés támogatása

Hatósággal való kapcsolat fejlesztése

Esélyegyenlőség

Érdekképviselet erősítése

Részvételi lehetőségek kidolgozása a 
hátrányos helyzetűek számára

Nemzetközi kapcsolatok

Testvérvárosi kapcsolatok iúsági 
dimenzióinak erősítése

Interkulturális tapasztalatszerzés 
támogatása
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2009 során az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda kérdőívvel kereste 
meg a régió önkormányzatainak jegyzőit és körjegyzőit annak érdekében, hogy to-
vább élesítse a települési ifjúsági munkáról eddig kialakított képét. A korábbi évek 
során elvégzett személyes interjúk, az ifjúságpolitikai koncepciók és cselekvési ter-
vek, illetve a különböző célcsoportoktól felvett kérdőívek elemzése során feltárt 
tendenciák és jellemzők alakulását, illetve meglétét kívántuk vizsgálni - ez esetben 
a polgármesteri hivatalok vezetőinek szemüvegén keresztül.

A települési ifjúsági munka, mindaddig, amíg normatív iránymutatás nem szabja 
meg annak irányát, tartalmait, vagy amíg az európai ifjúsági munka illetve ifjúság-
politika nemzetközi trendjei, irányvonalai nem épülnek be a magyar köztudatba és 
közéletbe, vélhetően egyéni kezdeményezések, esetleg adott személyek elkötele-
ződésének függvényei maradnak. 

E miatt is fontosnak tartottuk vizsgálni és bemutatni, hogy a régió települései 
hogyan tekintenek fiataljaikra, tesznek-e lépéseket annak érdekében, hogy a te-
lepülés aktív polgáraivá neveljék őket, illetve hogy megvannak-e egy ilyen irányú 
elmozdulás tárgyi és személyi feltételei. 
Az ifjúsági munkában érintettek között általánosan elfogadott, hogy a fiatalok és 
a velük való munka nem egy egyenes, fejlődő ívet ír le. A fiatalok gyakran kilép-
nek a folyamatokból egyéni élethelyzetük változásaival, s térnek vissza újra, ha 
úgy alakulnak körülményeik. E jelenség azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy 
a településeken folyó ifjúsági munka intézményesülése, állandósulása az ifjúsági 
munka nélkülözhetetlen alapját képezi. Települési szinten szükség lenne olyan ál-
landó intézmény, (közösségi) tér meglétére, ami a generációs váltások,a fiatalok 
esetleges elvándorlása ellenére is képes a helyi ifjúsági élet, a helyi kezdeményezé-
sek folyamatosságának, jobb estben az aktív fiatalok „utánpótlása kinevelésének” 
alapfeltételeit, infrastruktúráját biztosítani. 

A fontos alap ugyanakkor önmagában még nem képezheti az egész épít-
ményt. Elég, ha csak arra az oly sokszor hallott „Volt, de utána eltűntek mögüle 
a fiatalok. Már nem érdekelte őket” véleményre gondolunk. A létrehozott fó-
rumok, kommunikációs csatornák, klubok, ifjúsági házak önmagunkban még 
nem tudják biztosítani, hogy az egymást követő generációk is éljenek, élhesse-
nek a róluk születő döntések befolyásolásának lehetőségével, hogy aktív pol-
gárokként nyilvánítsanak véleményt. A csatornák használatára és létére újra 
és újra meg kell tanítani a fiatalokat, nem tévesztve szem elől. hogy azokat a 
dinamikusan váltózó fiatalok igényeihez és szokásaihoz érdemes igazítani! Eh-
hez elengedhetetlen, hogy a települések megfelelő humán erőforrással, szak-
emberekkel rendelkezzenek, olyan személyekkel, akik többek között képesek 
a fiatalok bizalmát megnyerni, akik képesek hidat teremteni az ifjúsági igények 
és az azok megvalósítását lehetővé tévő döntéshozatali szintek között, akik a 
döntéshozatali szintek elvárásait képesek a fiatalok felé számukra is érthetően 
és elfogadhatóan kommunikálni.
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A kérdőívet a régió minden településének jegyzője megkapta, azonban csupán 41 
érkezett vissza irodánkhoz. (A régió 389 településszáma mellett ez alig több mint 
10 százalékos válaszadás.)
A visszaérkezett kérdőívek eloszlása nem tükrözik a régió településstruktúráját, rá-
adásul a különböző méretű települések válaszadási hajlandósága is erősen eltérő.

21. táblázat 
Mintaösszetétel és a régiós településstruktúra

Összességében a válaszadó jegyzők a régió valamivel több mint 217ezer fiataljának 
( 0-29 év) helyzetéről, megítéléséről nyilatkoztak.

A fiatalokkal való kapcsolatápolás intézményesültsége35, a feladatkör nevesíté-
se közel sem jellemez minden válaszadó települést. Az ifjúsági referens, vagy az 
ifjúságüggyel megbízott személy közvetítő, szervező szerepének hiányában a hi-
vatalok és a fiatalok kapcsolata legjobb esetben is esetleges informális személyes 
viszonyok, viszonyulások alapján alakul.
A kisebb, ötezer főnél kevesebb lakossal bíró településeken szinte csak elvétve ta-
lálunk olyat, ahol megteremtettek lennének a feltételek ifjúsági referens foglalkoz-
tatására, akár csak csatolt munkakörben is. 
Valójában a kistelepülések többségében maga a feladat – a fiatalokkal való kapcso-
lattartás - sem jelenik meg nevesítetten. Az alacsony létszámmal működő kistele-
pülési hivatalok többsége a kötelező feladatokon felül csak ritkán képes felvállalni 
az ifjúsági (referensi) feladatokat. A fiatalokkal történő kapcsolattartás így jórészt 
a hivatal ill. a településvezetés egyéni beállítódásaitól függ, a kialakuló kapcsolat 
minősége és jellege is ennek megfelelően esetleges, ugyanakkor – amennyiben 
van – közvetlen. 
Az ilyen jellegű közvetlen kapcsolatnak számos előnye is lehet. A lerövidülő kom-
munikációs utak, a közvetlen személyes kapcsolat azonnali visszajelzésekkel szol-
gálhatnak mind a két oldal, így a fiatalok és a településvezetés számára is. Az igé-
nyek és elvárások könnyen artikulálhatóak, ütköztethetőek. 

Régiós településstruktúraRégiós településstruktúraRégiós településstruktúra MintaösszetételMintaösszetétel

lakosságszám (fő) db % db %

<1000 132 33,9% 0 0,0%
1001-5000 196 50,4% 22 53,7%

5-15000 46 11,8% 12 29,3%
15-50000 12 3,1% 4 9,8%

50000 felett 3 0,8% 3 7,3%
Összesen 389 41

35 Az ifjúsági referens „legfőbb felelőssége az önkormányzat – ifjúsági feladatok ellátása kapcsán adódó – közigazgatási 
feladatainak, illetve az önkormányzat illetékességi területén nyújtott ifjúsági szolgáltatások kialakításával és fejlesztésével 
kapcsolatos intézkedéseinek koordinálása, továbbá az önkormányzat ifjúsági érdekegyeztetési rendszerének kialakítása, 
fejlesztése. - http://www.mobilitas.hu/eariszi/helyiifjusagimunka/referensek

Tapasztalataink alapján az ilyen jellegű kapcsolatok szinte minden esetben a hi-
vatalok, önkormányzatok felőli kezdeményezést követően jönnek létre. A fiatalok 
számára egyfajta elfogadási, tanulási folyamat, hogy problémáikkal, ötleteikkel 
megkereshetik a döntéshozót vagy akár a hivatal munkatársait.
A településméret növekedésével, a fiatalokkal való kapcsolattartás fokozatosan 
elkülönülő feladatkört eredményez. Ráadásul a hivatalok létszámának bővülése is 
támogat(hat)ja az ifjúsági feladatok elkülönítését. Ennek megfelelően az 5-15ezer 
fős települések felénél már találunk „ifjúságügyért” felelős személyt.
A feladat elkülönítését egyrészt indokolja a fiatalok magasabb száma, ami a 
nemformális kapcsolatokra épülő kapcsolattartást már nehézkessé és alacsony 
hatékonyságúvá teheti. Racionális lépésnek tűnik az ilyen méretű települések ré-
széről, hogy a fiatalokkal kiépített vagy kiépítendő kapcsolatot intézményesíteni 
szándékoznak a feladat nevesítésével.

„Ön hogyan jellemezné a hivatal és a fiatalok kapcsolatát?”

Mindezek ellenére is érzékelhető tendencia, hogy a hivatal és a helyi fiatalok közöt-
ti távolság a településmérettel párhuzamosan fokozatosan növekszik. 
Bár önmagában az ifjúsági referens megléte nem képes teljes mértékben áthidalni 
a nagyobb települések vezetése ill. hivatala és a lakosság, a fiatalok közötti távol-
ságot, de képes azt jelentősen csökkenteni. Az ötezer főnél nagyobb települések 
adatait vizsgálva az „ifjúságügyért” felelős személy megléte - a feladatkörrel kap-
csolatos elvárásoknak megfelelően - egyértelműen pozitív irányba mozdítja el a 
hivatal(ok) és fiatalok közötti kapcsolat értékelését!
Nagyobb települések kapcsán azonban a személyes kapcsolat, még ha annak le-
hetőségét biztosíthatja is az ifjúsági referens, valójában a korosztályba tartozók 
számának nagysága miatt már nem képes ellensúlyozni a településméret és a hi-
vataltól való távolság összefüggését. Nem véletlen, hogy a nagyobb települések 
ifjúsági referensei jellemzően a fiatalok képviseletei rendszereivel, a fiatalok már 
kialakult közösségeivel való kapcsolattartást tekintik feladatuknak. (A személyes 
kapcsolatok kiépítésére, az egyén elérésére a nagyobb településeken az ifjúsági 
házak, klubok kínálhatnak/kínálhatnának lehetőséget.)
A fiatalokkal való kapcsolattartás fontosságának felismerése, annak intézménye-
sítése, mint jeleztük, közel sem azonos szinten jellemző minden településre. A 
rendszeres, intézményesített együttműködésről beszámoló települések száma 
alacsony, de a felelős, ifjúságügyekkel megbízott személyek alkalmazását mellőző 
települések közül is csak kevesen (2 esetben) vélik úgy, hogy ne lenne kapcsolat az 
önkormányzat és a fiatalok között. 
A legtöbb település hivatalvezetője eseti együttműködéseken alapulónak illetve közve-
tettnek ítéli meg a hivatal és a fiatalok kapcsolatát. 
A kapcsolat hiányáról beszámolók sem az intézményesült csatornák hiányában lát-
ják annak okát, hanem a fiatalok érdektelenségében illetve a képviselő testület és a 
fiatalok közötti generációs szakadék méretében.
A referenssel nem rendelkező, de a fiatalokkal (rendszeres vagy eseti,) együttműkö-
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dő hivatalok a kapcsolat minőségének jelen szintjét jellemzően a hivatal „számlájá-
ra” írják, azt a hivatal saját eredményének tekintik!
Rendszeres együttműködésről, mint fentebb jeleztük, a válaszadók alig több mint 
egy tizede számolt be. Ők az eredményeket az intézményesült kommunikációs csa-
tornáknak és a kapcsolat hagyományának tulajdonítják.
Úgy tűnik tehát, hogy az ifjúsági referens jelenléte önmagában nem határozza 
meg a hivatal és a fiatalok kapcsolatának erősségét, minőségét. Ugyan kétségte-
lenül hatással van rá, csakúgy, mint a település mérete, vélhetően más jellemzők 
gyakorolnak döntő hatást az együttműködés szintjére. Ezek közül mindenképpen 
kiemelkedik a hivatalon kívüli intézmény(rendszer). Az ifjúsági házak, klubok, kö-
zösségi terek fenntartásán illetve az ott tevékenykedő felnőtt segítőkön keresztül a 
hivatal és a település állandó, bár közvetett kapcsolatot tud fenntartani fiataljaival, 
mely a kölcsönös vagy az egyirányú kommunikáció megfelelő alapjának tűnik. Jól 
látható, hogy azokon a településeken, ahol nincsenek ilyen bejárható, belakható 
terek, a fiatalok és a hivatal közötti távolságok aránytalanul megnőnek, a kapcsolat 
erőssége és minősége is alacsony marad. 
Látnunk kell azt is, hogy az esti együttműködés vagy a közvetett kapcsolat a hiva-
tal, az önkormányzat aktív részvételét a fiatalok életében lehetetlenné teszi. Az eseti 
együttműködések mögötti esetleges programok időbeli korlátozottsága, és vélhetően 
nem egymásra épülő jellege nem teszi lehetővé a fiatalok tudatos fejlődését, fejleszté-
sét, így irány nélküli, ami egyben jól jellemzi az ifjúságpolitika, települési ifjúsági munka 
talán legnagyobb problémáját, a végiggondoltság, következetesség hiányát is. 

 „Véleménye szerint milyen szükséges feltételeket 
kellene megteremteni e kapcsolat

 továbbfejlesztéséhez?”

A kapcsolat kiépülését, javulását kizárólag az egyik – jellemzően a fiatal – oldaltól 
várni nem reális. A „hivatalt kezdeményezésével felkereső” fiatal ritka jelenség. 
Ennek ellenére a hivatal és a fiatalok közötti kapcsolatfejlesztési lehetőségét – 
településmérettől függetlenül – a hivatalvezetők elsősorban a fiatalok aktívabb 
részvételében látják. A hivatalok belső fogadókészségét majd minden válaszadó 
megfelelőnek ítéli, annak további fejlesztését nem érzi feltételnek a kapcsolat mi-
nőségének javítása kapcsán. 
A munkatársak kompetenciafejlesztésének szükségességét, hasonlóan a fiatalokat 
támogató felnőtt segítő jelenlétéhez, jellemzően a kistelepülések érzékelik. Úgy 
tűnik, hogy leginkább a kistelepülések esetében adottak a feltételek ahhoz, hogy a 
hivatal felismerje saját részéről a proaktivitás szükségességét, s hogy kezdeménye-
ző módon. megszólítsa a fiatalokat.
Kisebb településekre jellemző a „tehetetlenség” érzés megélése is. A hivatalok nem 
rendelkeznek megfelelő számú vagy felkészültségű munkatárssal, a fiatalokkal 
való aktív együttműködéshez, ugyanakkor a kapcsolat személyes jellege miatt jó-
val hangsúlyosabban élik meg annak szükségességét, illetve a fiatalok és a hivatal 
(település) közötti távolságot. 

Élünk azzal a feltételezéssel is, hogy a kisebb méretű települések pontosan a kapcsola-
tok személyes jellege miatt ismerik fel a kétoldalú fejlesztés szükségességét. A hivatal 
és a fiatalok közötti távolság növekedésével, a kapcsolat jellegének és intenzitásának 
változásával párhuzamosan helyeződik át a hangsúly egyre inkább a fiatalok passzi-
vitására, s kap egyre kisebb szerepet a hivatali fogadókészség megteremtésének szük-
ségessége.

A fiatalok aktivitásának növelése rámutat a fiatalok kompetenciafejlesztésének 
szükségességére is, hiszen, mint látni fogjuk a fiatalok felkészültségének megítélé-
se meglehetősen rossz. A fejlesztés szükségessége ugyanakkor a fejlesztő kijelölé-
sét teszi elkerülhetetlenné. 

„E feltételek megteremtése Ön szerint 
kinek a hatásköre/kompetenciája?”

Az aktívabb részvételre nevelés felelősségét a szocializációs tereken túl (család, is-
kola), a civil szervezetekre helyezi a válaszadók túlnyomó többsége. A civil szerve-
zetek ilyen jellegű felfogásának érdekességére az Ifjúság2008 (és az azt megelőző) 
kutatás(ok) eredményei hívják fel a figyelmet, rámutatván, hogy a fiataloknak csu-
pán elhanyagolható hányada kötődik bármilyen civil, vagy akár nemformális szer-
vezethez. (Vélhetően a felnőtt lakossághoz hasonlóan, ami így a család ilyen jellegű 
szerepvállalási lehetőségét is kérdésessé teszi.) Ennek tényét maguk a válaszadók 
is felismerik, hiszen megítélésük szerint is csak „kevésbé” vesznek részt a fiatalok a 
település civil életében.
A fiatalok aktív szerepvállalásra nevelésének feladata így a legtöbb településen 
megoldatlan, annak felelőse, letéteményese kapcsán homályos elképzelések, öt-
letek vannak csupán, s ebből kifolyólag vélhetően az ilyen jellegű fejlesztő munka 
tartalmára vonatkozóan sincsenek kialakult stratégiák. 

A fiatalok aktív bevonása akkor válik teljességgel áthatolhatatlan akadállyá, ha az 
a fiatalok kezdeményezésére, a fiatalok aktivitására váró szemléletmóddal párosul. 
Tapasztalataink megerősítenek abban, hogy a fiatalok egyoldalú kezdeményezésére 
váró települések ifjúsági munkája tiszavirág életű.

Korábbi vizsgálataink is hasonló eredményt hoztak. Azon településeken ahol az el-
múlt években készült ifjúsági koncepció megjelenik ugyan, hogy fejleszteni kell a 
fiatalok aktív szerepvállalását, de szinte sehol sem találkozunk a cselekvési tervben 
konkrét feladat és felelős meghatározással arra vonatkozóan, hogyan és milyen 
eszközök segítségével kívánják elérni e célt. 

Elgondolkoztató, hogy a fiatalok, közösségeik nevelésének, fejlesztésének megvaló-
síthatósága kapcsán ennyire kiforratlanok az elképzelések annak ellenére, hogy majd 
minden válaszadó elvárná, hogy maguk a fiatalok is aktívabban legyenek jelen a tele-
pülésen.
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Míg a fiatalok (általános) kompetencia fejlesztésének letéteményese felől viszony-
lagos egyetértés mutatkozik - az oktatási intézményektől várják el a válaszadók en-
nek megvalósítását -, addig a fiatalokat támogató felnőtt segítő „intézményesített 
helyének” megítélése tekintetében komoly felfogásbeli különbségek figyelhetőek 
meg. Közel ugyanannyi hivatalvezető tekinti a felnőtt segítő biztosítását az oktatási 
intézmények feladatának, mint ahányan a hivatal keretein belülre helyeznék azt, 
vagy akik civil szervezetekre bíznák az ilyen jellegű feladatok megvalósítását. 
A rendelkezésünkre álló adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a kisebb telepü-
léseken okoz jelentősebb problémát a felnőtt segítő intézményes helyének meg-
találása. Azaz, hogy kire, mely intézményre, szervezetre háruljon. a felnőtt segítő 
biztosításának kötelezettsége. A bizonytalanság – vélhetően – az ilyen települések 
intézményhiányos állapotával magyarázható. (A településméret növekedésével 
ennek felelősségét a válaszadók egyre nagyobb hányadban saját hivatalukhoz ren-
delték.)

Ha a korábban jelzett feladatdelegálások, illetve az erre vonatkozó elképzelé-
sek mind megvalósulnának, akkor a legtöbb településen egy komoly ágazatközi 
együttműködésnek kellene kialakulnia, melynek keretében az aktív (társadalmi-
politikai) részvétel alapkompetenciáit az oktatási rendszer, gyakorlóhelyeit a civil 
szervezetek, s a felnőtt támogatót a hivatalok biztosítanák a település fiataljai szá-
mára. 

Bár a hivatalvezetők több mint fele érezné fontosnak, hogy a „fiatalok bevonási le-
hetőségei kidolgozásra” kerüljenek, alig harmada delegálta ezt a feladatot magá-
hoz a hivatalhoz, ami már önmagában kérdésessé teszi a fentebb említett együtt-
működés megvalósításának, megvalósulásának lehetőségét. 
Véleményünk szerint különösen a hivatal és az önkormányzat lehet képes arra, hogy 
az ágazatok közötti együttműködést koordinálja, arra vonatkozóan terveket és stra-
tégiákat alkosson.

„Rendelkezik-e a település ifjúsági koncepcióval?”
„Amennyiben igen, a koncepció milyen megfontolással, milyen célkitűzéssel készült.”

Mint korábbi elemzéseinkben már rámutattunk a régió településeinek többsége 
ifjúsági, ifjúságpolitikai stratégiával, cselekvési tervvel nem rendelkezik. Különösen 
a kisebb, 15ezer lélekszámot nem meghaladó településekre igaz, hogy ilyen jellegű 
dokumentumok nem készülnek, készültek. Annak ellenére sem, hogy szükségessé-
gét a hivatalvezetők maguk is felismerik, s előnyösnek tartanák a település számá-
ra, ha rendelkezésre állna ilyen jellegű tervdokumentum.  
Egy ifjúsági koncepció – a válaszadók megítélése alapján – alkalmas lehet arra, 
hogy a „település ifjúsági helyzetéről pontosabb képet közvetítsen a hozzá kapcso-
lódó helyzetelemzésen keresztül”, hogy „fejlődési irányokat, elérendő célokat fo-
galmazzon meg, ezáltal keretbe foglalva az adott település ifjúsági erőfeszítéseit”. 

Sok esetben a válaszadók úgy gondolják, hogy a koncepció „jó alap lehet készülő 
pályázatokhoz”, s „a település ifjúsági életének fellendítéséhez is hozzájárulhatna”.
Csupán öt válaszadó látja úgy, hogy ez ilyen jellegű dokumentumok szükségtele-
nek, lévén:
• „Egyelőre szükségtelen az ifjúsági koncepció, mivel a fiatalok érdektelenek, nehéz 
őket bevonni programokba, mindenképpen szükséges melléjük felnőtt segítő, aki ko-
ordinálja őket.”
• „Előnyös lenne, de nincs rá igény.”
• „Ifjúságpolitikai koncepció kidolgozása (14 év fölötti fiatalok részére) csak azokon a 
településeken indokolt, ahol a népességmegtartó képesség (foglalkoztatási lehetőség) 
ezt indokolja.  A dokumentumkészítés önmagában nem old meg semmit.”
• „Azért szükségtelen, mert a problémákat koncepció nélkül is ismerjük, de azok megol-
dásához hiányzik az anyagi fedezet.”

Véleményünk szerint a fiatalok aktív bevonása kapcsán tapasztalható stratégiai el-
képzelések (lefektetésének) hiánya a szükséges feladatmegosztás megszervezését, 
megvalósulását is nehézkessé teszi.
Az Észak- és Dél-alföldi régiók ifjúsági koncepcióinak elemzése alapján láthattuk, 
hogy a fiatalokról való koncepciózus gondolkozás, a fiatalok felé fordulás szüksé-
gességét sokszor még ma is a települések népességmegtartó erejének növelésével 
indokolják. 

A fiatalok körében végzett felmérések (pl. Ifjúság2008) alapján azonban egyre nyil-
vánvalóbb, hogy a települési ifjúsági munka illetve ifjúságpolitika a fiatalok meg-
tartása kapcsán csak másodlagos szerepet játszik. A fiatalok letelepedési döntéseit 
elsősorban a munkahely és a biztos jövedelemszerzés lehetősége határozza meg. 
Ezek nélkül a fiatal helyben tartása morálisan is nehezen védhető álláspont, mellyel 
számos településnek kell(ett) megbékélnie. (E „megbékélési folyamat” eredménye 
is, hogy számos település már a „gyökerek” megerősítése, tudatosítása céljaival ru-
házza fel ifjúságpolitikáját, s nem az elvándorlás megakadályozására törekszik azon 
keresztül)
A fentiek fényében nyilvánvaló, hogy a fiatalokkal való törődés, a fiatalok felé fordulás, 
a települési ifjúsági munka nem a lakosságmegtartás miatt kell(ene), hogy kiemeltebb 
szerepet kapjon, sokkal inkább azért, hogy a településen maradó és az onnan elván-
dorló fiatalok is helyi, vagy egy másik helyi közösség és a társadalom aktívabb szerep-
lőivé válhassanak. 

„Véleménye szerint a helyi fiatalok mennyire vannak tisztában …
… helyi lehetőségeikkel?

…az önkormányzat működési mechanizmusaival?
…a hivatal felépítésével?

… település gazdasági lehetőségeivel?
… az önkormányzat rendelkezésére álló eszközökkel?

… a település által megfogalmazott fejlesztési tervekkel?”
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A fiatalokról általánosan kialakított kép, melyre a fenti kérdésre adott válaszokból 
következtethetünk, komoly hiányosságokat tulajdonít a korcsoportnak. 
A hivatalvezetők megítélése szerint az önkormányzat működési mechanizmusaival 
alig vannak tisztában a fiatalok, és érdekes módon a kisebb településen élő fiatalok 
megítélése rosszabb, annak ellenére, hogy a hivatal és a fiatalok közötti kapcsolat 
megítélése átlagosan itt a jobb. 
A hivatal felépítésének ismerete (illetve a fiataloknak tulajdonított ismeretek szint-
je) alig haladja meg az önkormányzati működéssel kapcsolatosat. Ha ehhez hozzá-
vesszük, hogy az önkormányzati eszközrendszerrel kapcsolatos tudás, információ 
szintje is hasonló, akkor nyugodtan állíthatjuk, hogy a hivatalvezetők megítélése 
szerint a fiataloknak az önkormányzás alkotmányos alapjogával kapcsolatos tudása 
(illetve annak hiánya) önmagában megakadályozza őket az aktív közéleti szereplés-
ben, a településről és önmagunk életéről szóló döntések befolyásolásában.
Az önkormányzati működés, a hivatal felépítése legtöbb esetben nem képezi ré-
szét a formális képzések során elsajátítandó ismereteknek. Láttuk azt, hogy a hi-
vatalvezetők megítélése szerint sem elég erős a civil szervezeti kötődések szintje 
ahhoz, hogy esetleg azokon keresztül, nemformális úton szerezzék meg a fiatalok 
az ilyen jellegű ismereteket. Az nemformális tanulás lehetőségéhez pedig mindenek-
előtt olyan csatornákra lenne szükség, amelyek közvetítik ezeket az információkat a 
fiatalok számára is érthető formában. 
Az önkormányzat által a lakosság felé közvetített tartalmak ilyen jellegű átdolgozá-
sa a válaszok alapján sehol sem történik meg tudatosan. A fiatalok nyelvi kompe-
tenciáira épülő kommunikációs csatornák meglétéről nyolc település nyilatkozott 
pozitívan, tanulságos azonban e csatornák listája: „szabadidő-szervező; teleház, 
sportrendezvények, városi diákönkormányzat, honlap, diák-önkormányzati fórum, 
diákönkormányzatot segítő pedagógus, Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, helyi új-
ság, diák-önkormányzati tábor, ifjúsági ház.”

„Van-e a fiatalok nyelvi kompetenciájára épülő 
kommunikációs csatorna a fiatalok és az önkormányzat között?”

A válaszok alapján úgy tűnik, hogy azon településeken sem jellemző a folyama-
tosan frissülő, nem személyes kontaktust – ifjúsági aktivitást, részvételt - igénylő 
forma (pl. helyi „ifjúsági” újság vagy honlap), amelyek „a fiatalok nyelvi kompetenci-
ájára épülő kommunikációs csatorna meglétéről számoltak be. 
Érdekes módon a településeken működő ifjúsági média - iskolai vagy diák-önkormány-
zati újságok, települési szintű ifjúsági lapok, ifjúsági vagy iskolai rádiók- ilyen irányú ki-
használása egyáltalán nem jelenik meg, az ezekben rejlő kommunikációs lehetőséget 
a települések illetve a hivatalok nem használják ki. 
A legtöbb településen azonban működik olyan médium, mely tájékoztatás nyújt az 
ott lakóknak a település életéről, mindennapjairól – bár a fiatalok számára esetleg 
kevésbé emészthető formában. A tájékoztatás ráadásul a legtöbb hivatalvezető 
megítélése szerint kiterjed a fiatalokat közvetlenül érintő kérdésekre (szabadidős 
és oktatási lehetőségek) is a közéleti híreken túl. 

A döntéshozók és a fiatalok közötti  - a fiatalok véleményének becsatornázását 
lehetővé tévő – kommunikáció teljes hiányát a válaszadó közül 15-en, az összes 
válaszadó valamivel több, mint harmada vállalta fel. 
A döntéshozatal ilyen zártsága is meglepő, ugyanakkor a többi válaszra sem a fia-
talok számára átjárható csatornák megjelölése a jellemző, hiszen azok a hivatalos 
írásos megkeresést, a személyes meghallgatást és az eseti fórumokat tekintik a fia-
talok véleményének megjelenítésére alkalmas lehetőségnek. 
Ezek kihasználtsági szintjét egyrészt magyarázhatja az, hogy a fiatalokról, képessé-
geikről, hajlandóságukról alkotott vélemények a valós képet tükrözik, hiszen az if-
júsági munkában már axióma szintű megállapítás, hogy a fiatalokat egyre kevésbé 
érdeklik a részvétel formális terei.

Viszonylagos tisztánlátást a hivatalvezetők - ennek megfelelően - csupán saját le-
hetőségeik megítélése, ismerete területén tulajdonítanak a fiataloknak.

22. táblázat 
A fiatalok tájékozottságának megítélése

Mindennek fényében akár már azt is meglepőnek találhatjuk, hogy a fiatalok köz-
életi részvételét, aktivitását nem a totális passzivitással jellemzik a válaszadók. A 
helyi sportéletben való részvétel ilyen pozitív megítélése azonban az Ifjúság2008 
felmérés eredményeinek tükrében különösen érdekes.

23. táblázat 
A fiatalok aktivitásának megítélése

Régiós településstruktúraRégiós településstruktúraRégiós településstruktúra MintaösszetételMintaösszetétel

lakosságszám (fő) db % db %

<1000 132 33,9% 0 0,0%
1001-5000 196 50,4% 22 53,7%

5-15000 46 11,8% 12 29,3%
15-50000 12 3,1% 4 9,8%

50000 felett 3 0,8% 3 7,3%
Összesen 389 41

településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)

Véleménye szerint a helyi fiatalok 
mennyire vannak tisztában….

(1 – egyáltalán nem ismerik azokat, 
4 –jól tájékozottak) átlag

5000 alatt 5-15 ezer 15-50 ezer
50 ezer 
felett Összes válasz

… helyi lehetőségeikkel 2,57 2,75 2,25 3,00 2,63

… az önkormányzat működési 
mechanizmusaival?

1,76 1,83 2,25 2,00 1,85

… a hivatal felépítésével? 1,95 1,75 2,00 2,00 1,9
… a település gazdasági 

lehetőségeivel? 2,29 2,17 1,75 2,33 2,2

… az önkormányzat rendelkezésére 
álló eszközökkel?

1,95 1,67 1,50 2,00 1,83

… a település által megfogalmazott 
fejlesztési tervekkel?

1,95 2,00 2,25 2,33 2,03

Régiós településstruktúraRégiós településstruktúraRégiós településstruktúra MintaösszetételMintaösszetétel

lakosságszám (fő) db % db %

<1000 132 33,9% 0 0,0%
1001-5000 196 50,4% 22 53,7%

5-15000 46 11,8% 12 29,3%
15-50000 12 3,1% 4 9,8%

50000 felett 3 0,8% 3 7,3%
Összesen 389 41

településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)

Véleménye szerint a helyi fiatalok 
mennyire vannak tisztában….

(1 – egyáltalán nem ismerik azokat, 
4 –jól tájékozottak) átlag

5000 alatt 5-15 ezer 15-50 ezer
50 ezer 
felett Összes válasz

… helyi lehetőségeikkel 2,57 2,75 2,25 3,00 2,63

… az önkormányzat működési 
mechanizmusaival?

1,76 1,83 2,25 2,00 1,85

… a hivatal felépítésével? 1,95 1,75 2,00 2,00 1,9
… a település gazdasági 

lehetőségeivel? 2,29 2,17 1,75 2,33 2,2

… az önkormányzat rendelkezésére 
álló eszközökkel?

1,95 1,67 1,50 2,00 1,83

… a település által megfogalmazott 
fejlesztési tervekkel?

1,95 2,00 2,25 2,33 2,03

Mennyire aktív résztvevői a 
fiatalok….

(1-egyáltalán nem, 4- aktív 
résztvevők) átlag

településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)Mennyire aktív résztvevői a 
fiatalok….

(1-egyáltalán nem, 4- aktív 
résztvevők) átlag

5000 alatt 5-15 ezer 15-50 ezer 50 ezer felett Összes válasz

… a helyi közéletének? 2,10 2,17 2,25 2,33 2,15

… a helyi civil életének? 2,00 2,58 2,00 3,00 2,25

… a helyi gazdasági életének? 1,62 1,75 1,50 1,33 1,63

… a politikai életének? 1,50 1,83 1,50 1,67 1,62

… sportéletének? 3,19 3,58 4,00 3,67 3,43
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Régiós településstruktúraRégiós településstruktúraRégiós településstruktúra MintaösszetételMintaösszetétel

lakosságszám (fő) db % db %

<1000 132 33,9% 0 0,0%
1001-5000 196 50,4% 22 53,7%

5-15000 46 11,8% 12 29,3%
15-50000 12 3,1% 4 9,8%

50000 felett 3 0,8% 3 7,3%
Összesen 389 41

településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)

Véleménye szerint a helyi fiatalok 
mennyire vannak tisztában….

(1 – egyáltalán nem ismerik azokat, 
4 –jól tájékozottak) átlag

5000 alatt 5-15 ezer 15-50 ezer
50 ezer 
felett Összes válasz

… helyi lehetőségeikkel 2,57 2,75 2,25 3,00 2,63

… az önkormányzat működési 
mechanizmusaival?

1,76 1,83 2,25 2,00 1,85

… a hivatal felépítésével? 1,95 1,75 2,00 2,00 1,9
… a település gazdasági 

lehetőségeivel? 2,29 2,17 1,75 2,33 2,2

… az önkormányzat rendelkezésére 
álló eszközökkel?

1,95 1,67 1,50 2,00 1,83

… a település által megfogalmazott 
fejlesztési tervekkel?

1,95 2,00 2,25 2,33 2,03

Mennyire aktív résztvevői a 
fiatalok….

(1-egyáltalán nem, 4- aktív 
résztvevők) átlag

településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)településméret - lakosság (fő)Mennyire aktív résztvevői a 
fiatalok….

(1-egyáltalán nem, 4- aktív 
résztvevők) átlag

5000 alatt 5-15 ezer 15-50 ezer 50 ezer felett Összes válasz

… a helyi közéletének? 2,10 2,17 2,25 2,33 2,15

… a helyi civil életének? 2,00 2,58 2,00 3,00 2,25

… a helyi gazdasági életének? 1,62 1,75 1,50 1,33 1,63

… a politikai életének? 1,50 1,83 1,50 1,67 1,62

… sportéletének? 3,19 3,58 4,00 3,67 3,43

„A sport, mint az egészséges életmód egyik fontos eleme ráadásul 
a kor előrehaladtával folyamatosan veszít jelentőségéből az ifjúsági 
korosztály keretein belül! Míg a 15-19 évesek negyede említi, mint 
gyakran űzött szabadidős tevékenységet, addig a 25-29 éveseknél 
ez az arány már nem éri el a 15%-ot! A rendszeres testmozgást vég-
zők arányai ennél jóval nagyobbak, a 15-19 éves korosztály 40%-a, 
a 25-29 éves korosztály negyede nyilatkozott úgy az Ifjúság2008 
kutatás kérdezőinek, hogy rendszeresen mozognak.”36

Összességében azt kell mondanunk, hogy a legtöbb település életében a fiatalok aktív 
részt nem vállalnak, abba nem vonódnak be. Ez részben magyarázható saját idegen-
kedésükkel is a formális részvételi tereket illetően, másrészt azonban nem hagyható 
figyelmen kívül az sem, hogy a formális részvételi terek kihasználásához nem is rendel-
keznek megfelelő kompetenciákkal, s a legtöbb esetben ezek elsajátításához közvetlen 
környezetük nem is biztosítja a feltételeket. 

Bár a legtöbb település egy közösségi tér létrehozását és fenntartását szívesen 
segítené helyiség és működési költségek biztosításával, a hivatali/ önkormányza-
ti támogatás jellemzően eddig, a fizikai feltételek megteremtéséig terjed. Csupán 
három válaszadó jelezte, hogy felnőtt segítőt is tud(na) a fiatalok illetve ifjúsági 
klubjuk mellé rendelni. Ha a valóságnak megfelelőként fogadjuk el a fiatalokról 
kialakult képet, azaz a fiatalokat passzív, komoly kompetencia és ismerethiánnyal 
bíró korcsoportként fogjuk fel, akkor nyilvánvaló, hogy pusztán egy helyiség biz-
tosítása, illetve egy klub működési költségeinek felvállalása nem fogja serkenteni 
a település ifjúsági életét, sem a fiatalok közéleti aktivitását. Mint oly sok más terü-
leten, itt is alapvető feltételnek tűnik a felnőtt odafigyelés, és támogatás, a fiatalok 
felé fordulás, ami a régió településeinek többségét nem jellemzi.

A fiatalok és kompetenciáik, ismereteik megítélésének egyéni szintje nem rosszabb 
azonban, mint a közösségeikről alkotott kép. Az ifjúsági szerveződések közül az ön-
kormányzatisághoz talán legközelebb a települési gyermek és ifjúsági önkormány-
zatoknak kellene esniük. 
A válaszadók közül mindössze hét település jelezte, hogy működtet, vagy hogy a 
településen működik gyermek és ifjúsági önkormányzat. Meg kell azonban jegyez-
ni, hogy vélhetően ez esetekben is fogalomzavar áll fönn. 
A mi értelmezésünk szerint a GYIÖK és Diákönkormányzat nem azonos fogalom! 
Utóbbi „tanulók, tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletére létreho-

36 Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés, 2010

zott érdekképviseleti szervezet”-ek. A gyermek és ifjúsági önkormányzatok ennél 
jóval szélesebb közösség, a település gyermek és ifjúsági korosztályának képvise-
leti szerve, mely a felnőtt önkormányzat és annak intézményrendszerét képezi le 
működésében is.
 Tudomásunk szerint válaszadóink között nem szerepel olyan település, ahol való-
ban működne gyermek és ifjúsági önkormányzat, így érthető is, hogy azok lehe-
tőségeinek, „képességeinek” megítélésében markáns különbségeket nem fedez-
hetünk fel az ilyen képviseleti rendszerrel – bevallásuk szerint - rendelkező, illetve 
nem rendelkező települések jegyzőinek válaszai között. 
A válaszadó hivatalvezetők a települési gyermek és ifjúsági önkormányzatokat 
sajnos elsősorban és leginkább rendezvényszervezésben való segítségnyújtásra 
tartják alkalmasnak, ami jól mutatja, hogy a képviseleti rendszer jelleg lehetséges 
tartalma és értelme mennyire elveszett! Ráadásul azon települések, melyeknél 
nem találunk ilyen intézményt az önálló szabadidő-szervezés képességét nagyobb 
mértékben tulajdonítanák a gyermek és ifjúsági önkormányzatnak, mint a telepü-
lési gyermek és ifjúsági önkormányzattal rendelkezők! Utóbbi eltérés akár abból is 
adódhat, hogy e települések felismerték, hogy a gyermek és ifjúsági önkormány-
zatok célja és funkciója nem ilyen irányúnak kell(ene), hogy legyen. 

24. táblázat 
A települési gyermek és ifjúsági önkormányzatok megítélése

Jól látható, hogy a helyi közéletben való részvétel terepeként a legtöbb válaszadó 
számára elképzelhetetlen a települési gyermek és ifjúsági önkormányzat, ami egy-
ben felveti annak a kérdését is, hogy mennyiben tekinti partnernek a felnőtt kép-

Függetlenül attól, hogy működik e a 
településen gyermek és/vagy iúsági 

önkormányzat, véleménye szerint mennyire 
(lenne) képes…

átlag (1- nem képes rá, 4 - tökéletesen 
alkalmas rá)

Működik-e a 
településen gyermek 

és iúsági 
önkormányzat?

Működik-e a 
településen gyermek 

és iúsági 
önkormányzat?

Működik-e a 
településen gyermek 

és iúsági 
önkormányzat?

Függetlenül attól, hogy működik e a 
településen gyermek és/vagy iúsági 

önkormányzat, véleménye szerint mennyire 
(lenne) képes…

átlag (1- nem képes rá, 4 - tökéletesen 
alkalmas rá) Igen Nem Összes

… a képviselőtestület döntéshozatalai 
munkájának támogatására?

2,29 2,12 2,15

… a hivatal döntés-előkészítő munkájának 
támogatására? 2,29 2,06 2,10

… helyi rendezvények szervezésének 
segítésére? 3,29 3,26 3,27

… a fiatalok közéleti neveléséhez való 
hozzájárulásra? 2,29 2,97 2,85

… a fiatalok szabadidejének 
megszervezésére? 3,14 3,47 3,41

… más korosztályok szabadidejének 
megszervezésére? 2,14 2,56 2,49

… pályázati források lehívására? 2,29 2,15 2,17
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viseleti rendszer önmaga ifjúsági megfelelőjét?! Különösen annak fényében, hogy 
még a közéleti neveléshez való hozzájárulás kapcsán is ilyen alacsony annak meg-
ítélése, ráadásul itt rosszabb véleménnyel vannak azon települések hivatalvezetői, 
melyek településén működik gyermek és ifjúsági önkormányzat!
Annak ismeretében, hogy a fiatalok és szervezeteik, szerveződéseik számára szá-
mos hazai és nemzetközi pályázati forrás áll nyitva, s ezek viszonylag jó kihasznált-
sággal is működnek (lásd a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, a Regionális Ifjúsá-
gi Tanács vagy a Fiatalok Lendületben Program pályázati kiírásait), a gyermek és 
ifjúsági önkormányzatok forrásteremtő képességeinek ilyen alacsony megítélése 
legalábbis elgondolkoztató. 
A diákönkormányzatokról kialakított kép sem tér el sokban a gyermek és ifjúsági 
önkormányzatokétól. 

25. Táblázat  
A diákönkormányzatok megítélése

Függetlenül attól, hogy működik e a 
településen gyermek és/vagy iúsági 

önkormányzat, véleménye szerint mennyire 
(lenne) képes…

átlag (1- nem képes rá, 4 - tökéletesen 
alkalmas rá)

Működik-e a 
településen gyermek 

és iúsági 
önkormányzat?

Működik-e a 
településen gyermek 

és iúsági 
önkormányzat?

Működik-e a 
településen gyermek 

és iúsági 
önkormányzat?

Függetlenül attól, hogy működik e a 
településen gyermek és/vagy iúsági 

önkormányzat, véleménye szerint mennyire 
(lenne) képes…

átlag (1- nem képes rá, 4 - tökéletesen 
alkalmas rá) Igen Nem Összes

… a képviselőtestület döntéshozatalai 
munkájának támogatására?

2,29 2,12 2,15

… a hivatal döntés-előkészítő munkájának 
támogatására? 2,29 2,06 2,10

… helyi rendezvények szervezésének 
segítésére? 3,29 3,26 3,27

… a fiatalok közéleti neveléséhez való 
hozzájárulásra? 2,29 2,97 2,85

… a fiatalok szabadidejének 
megszervezésére? 3,14 3,47 3,41

… más korosztályok szabadidejének 
megszervezésére? 2,14 2,56 2,49

… pályázati források lehívására? 2,29 2,15 2,17

Működik-e a település 
oktatási intézményeiben 

diákönkormányzat?

Működik-e a település 
oktatási intézményeiben 

diákönkormányzat?

Működik-e a település 
oktatási intézményeiben 

diákönkormányzat?

Ön szerint mennyire képes a 
diákönkormányzat részt venni a 
település életének alakításában?

átlag (1- nem képes rá, 4 - tökéletesen 
alkalmas rá)

Igen Nem Összes

… a tanári kar döntéshozatali 
munkájának támogatásában?

2,49 2,33 2,48

… a hivatal döntés-előkészítő 
munkájának támogatásában? 1,86 2,00 1,88

… helyi rendezvények szervezésének 
segítésében? 2,76 3,67 2,83

… a fiatalok közéleti neveléséhez való 
hozzájárulásában? 2,43 3,33 2,50

… a fiatalok szabadidejének 
megszervezésében? 2,89 4,00 2,98

… más korosztályok szabadidejének 
megszervezésében? 2,16 3,33 2,25

… pályázati források lehívásában? 1,81 2,33 1,85

Összegzés
A fiatalokról alkotott kép jellemzően negatív. Általában sem egyénként, sem kö-
zösségként nem tekintik partnernek őket a település hivatalvezetői (sem). Ahhoz 
azonban, hogy ez a megítélés, így a felnőtt társadalom hozzáállása változzon nin-
csenek meg a támogató feltételek, illetve az azokba történő beruházás iránti haj-
landóság. 
A fiatalokkal kapcsolatban gyakran a tudatos célok is hiányoznak, s bár gyakran 
már a (nemzetközi) ifjúsági munka célkitűzéseinek megvalósulását keressük a te-
lepülési ifjúsági munka kapcsán is, annak előfeltételei sem minden esetben biz-
tosítottak. Nem véletlen, hogy a nagyobb európai kezdeményezések, így például 
az Ifjúsági Hét rendezvényei, csekély aktivitást generálnak régiónkban (is). Ennél 
talán sajnálatosabb, hogy ifjúságszakmai diskurzusok sem váltak láthatóvá, melyek 
a szakmai normák „társadalmasításán” túl vélhetőleg a tapogatózó, útkereső önkor-
mányzatok, hivatalok helyzetét is megkönnyíthetné.
 Sajnos az az ágazatközi együttműködés, melynek szükségessége válaszadóink 
véleményében is megjelenik, igen ritka még. Ha egyetértünk válaszadóink meg-
látásainak racionalitásával, ami a felelősségi és kompetenciaköröket (a lehetősé-
geknek megfelelően) szétosztaná, és ezzel a települési ifjúsági munkamegosztást 
megvalósítaná, akkor azt is be kell látnunk, hogy az említett együttműködés hiánya 
hatalmas akadályként tornyosul a fiatalokkal, a fiatalokért folytatott munka előtt.
A települések ilyen jellegű szerepvállalására össztársadalmi szinten lenne szükséges. 
Úgy véljük, hogy a fiatalokkal való törődés, a fiatalok felé fordulás, a települési ifjúsági 
munka nem a lakosságmegtartás miatt kell(ene), hogy kiemeltebb szerepet kapjon, 
sokkal inkább azért, hogy a településen maradó és az onnan elvándorló fiatalok is he-
lyi, vagy egy másik helyi közösség és a társadalom aktívabb szereplőivé válhassanak. 
Olyan szereplőkké, akiket az önkormányzás alkotmányos alapjogával kapcsolatos tu-
dása (illetve annak hiánya) önmagában nem akadályoz az aktív közéleti szereplésben, 
a településről és önmagunk életéről szóló döntések befolyásolásában.
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Melléklet

Nyilatkozat
Az Ifjúsági Munka Első Európai Konventje

Gent, 2010. július 7-10.

Preambulum

Az Ifjúsági Munka Első Európai Konventje a belga EU elnökség ideje alatt valósult 
meg 2010 júliusában. Kilenc évvel az után, hogy az Európai Unió az előző belga 
elnökség idején kiadta az Ifjúságról szóló Fehér Könyvet, az ifjúsági munka és az 
ifjúságpolitika társadalma visszatért Gentbe.
Most első alkalommal helyeződött a hangsúly kizárólagosan az ifjúsági munkára. 
A találkozó célja az ifjúsági munka korábbi elméleti és gyakorlati pontjainak össze-
kapcsolása a jelen és a jövő ötleteivel. 
50 országból több mint négyszázan vettek részt ezen az alapos és heves vitán, 
amely plenáris ülések, „ifjúsági munka gyakorlata” témájú műhelyek, helyi ifjúsági 
projektek meglátogatása, valamint tematikus eszmecserék keretében folyt három 
napon keresztül. A Konvent előtt az európai ifjúsági munka történetét feldolgozó 
konferenciára került sor, amely a korábban, belgiumi Blankenberge-ben megren-
dezett két szeminárium folytatása volt. A Konvent az alábbi ajánlásokat fogalmazta 
meg. A Nyilatkozat az Európai Unióhoz és/vagy az Európa Tanácshoz tartozó 50 
ország ifjúsági területért felelős miniszterei, egyéb európai intézmények, a nemze-
ti, regionális és helyi (ön)kormányzati szinten a fiatalokkal foglalkozó szervezetek, 
valamint – természetesen -, az ifjúsági munka területe, és maguk a fiatalok számára 
készült. 

Előzmények
Számos történeti előzménye van korábbi és az újabb keletű európai szintű ifjúsági 
munkának, amelyet a sokszínűség, feszültségek, ugyanakkor fejlődés jellemez. Az 
ifjúsági munka a múltban számos különféle módon, – társadalmi mozgalmakon, 
ifjúsági szervezeteken és egyesületeken keresztül alakult, különböző vallási cso-
portok, a civil szektor, illetve nemzeti, regionális és helyi ifjúságpolitika révén. Az 
ezekben résztvevő fiatalok gyakran társadalmi, vallási, politikai hovatartozás vagy 
kulturális érdeklődés szempontjából is elkülönültek. Az ifjúsági munka különféle 
módokon került megszervezésre, időnként felnőttek irányításával, más esetekben 
fiatalok részleges vagy teljes bevonásával. 

Az ifjúsági munka jelene

Az ifjúsági munka egyszerre összetett és gyakran félreértett, éppen összetettségé-
ből adódóan. Leegyszerűsítve, ugyanakkor ennek két haszna van. Egyrészt teret ad 
a kapcsolatépítésre, párbeszédre, és a cselekvésre, másrészt támogatást, lehetősé-
get és tapasztalatot nyújt a fiatalok számára a felnőtté válás során. 
Napjaink Európájában az ifjúsági munkát a következő alapelvek vezérlik: részvétel és 
képessé tétel, emberi jogi és demokratikus értékek, diszkrimináció ellenesség és tole-
rancia. A tárgykör széles körű szabályozási és kutatási tevékenységet vonz. Jellemző rá, 
hogy önkéntes és fizetett alkalmazottak egyaránt részt vesznek a megvalósításában. Az 
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ifjúsági munka a fiatalokkal való önkéntes viszonyon alapul. Finanszírozása és lebonyo-
lítása különféle módokon történik. Lényegében a társadalom és az abban élő fiatalok 
közötti munka gyakorlatát jelenti. A fenti okok miatt az ifjúsági munkának az e viszonyok 
által létrejött számos feszültséget kell kezelnie, amelyek magukba foglalják az ifjúság-
kutatás, ifjúságpolitika és a gyakorlat összeegyeztetését, különböző ifjúságpolitikai ter-
vezetek értelmezését (európai, nemzeti, regionális és helyi szintű), pozíció kiharcolását 
az ágazatokon átívelő tevékenységekben, a képzéssel, kompetenciával és elismeréssel 
kapcsolatos ügyek kezelését, csakúgy, mint az ifjúsági munka gyakorlatára vonatkozó 
pedagógiai, relációs és módszertani megközelítések előmozdítását. 

A Tanácsnak az ifjúsági területen folytatott európai együttműködés (2010-2018) 
megújult keretrendszeréről szóló állásfoglalása alapján az ifjúsági munkát a követ-
kezőképpen definiáljuk: 

Tágan értelmezve társadalmi, kulturális, oktatási és politikai ter-
mészetű tevékenységek széles köre fiatalok által, fiatalokkal és a 
fiatalokért. E tevékenységek köre egyre gyakrabban magába fog-
lalja a sporttevékenységeket és a fiatalok számára nyújtott szolgál-
tatásokat is. Az ifjúsági munka az iskolán kívüli oktatás területéhez 
tartozik,  - csakúgy, mint a különféle szabadidős tevékenységek, 
amelyeket fizetett és önkéntes ifjúsági munkások, ifjúsági vezetők 
végeznek,  - s  nemformális tanulási folyamatokon és önkéntes rész-
vételen alapul. 

A Konvent ideje alatt az ifjúsági munka fogalma még tömörebb értelmezést ka-
pott: „teret és lehetőséget adni a fiataloknak ahhoz, hogy saját jövőjüket formálják”. 
Bármekkora vitákat is szül a fogalom definiálása, az nem vitatott, hogy az ifjúsági 
munka egyes formái különböző fiatalokkal foglalkoznak, eltérő módszereket alkal-
maznak, különböző célokat tűznek ki, és eltérő környezetben működnek. Ezen a 
csoportok, módszerek, célok és kontextusok alkotta kereten belül az ifjúsági mun-
ka gyakorlata idővel formálódik, kibontakozik és fejlődik. 

A Konvent az ifjúsági munka jelenét és jövőjét helyezte a figyelem középpontjába, 
a múltbeli tapasztalatok tanulságainak felhasználása révén. A fiatalok megválto-
zott és folyamatosan változó életkörülményeivel összefüggésben számos kérdés 
merült fel: vajon szüksége van-e az ifjúsági munkának a változásra; az ifjúsági mun-
ka és az ifjúságpolitika közötti kapcsolat problematikája; az ifjúsági munka hatása a 
fiatalok tágabb értelemben vett életkörülményeire.
A vitákban különféle megoldandó problémák kerültek felszínre, úgy, mint az ifjúsá-
gi munka szerepe a fiatalok foglalkoztatásának elősegítésében, a minőség, minő-
sítés kérdései az ifjúsági munkában, valamint a sokszínű társadalmak együttélését 
segítő ifjúsági munka formái. A résztvevők jelentős energiát fektettek olyan témák 
megtárgyalásába, mint az ifjúsági munka hozzáférhetősége, színvonala, elismeré-
se, finanszírozása és hatása.

Az ifjúsági munka és a politikai prioritások

Még mindig viszonylag korlátozottnak mondható az egyetértés és a találkozás 
az ifjúsági munka és a politika, illetve az ifjúságpolitika között. Lehetséges, hogy 
a politikusoknak alaposabb ismereteket kellene szerezniük az ifjúsági munkával 
kapcsolatban, ugyanakkor az ifjúsági munkásoknak tisztább képpel kellene ren-
delkezniük a politikaalkotás hogyanjairól.
Ami a politikaalkotást illeti, a döntéshozók jellemzően a saját prioritásaikat és el-
képzeléseiket követik, s nem az ifjúsági munka vagy a fiatalok javaslatait. Szoro-
sabb kapcsolatra van szükség a nagypolitika által „felülről lefelé” és az ifjúsági mun-
kában részt vevők által „alulról felfelé”meghatározott prioritások között.
Az ifjúsági munkásokat be kell vonni azokba a politikai döntéshozatali és vitafo-
lyamatokba a politika azon tágabb területein, amelyek hatással vannak a fiatalok 
életére; és konzultálni kell velük azokon, amelyek közvetett módon hatnak a fia-
talokra. Fontos, hogy az ifjúsági területen belüli, és azon túli politikaalkotási folya-
matban mind a szervezetben tevékenykedő, mind a szervezeten kívüli, de aktív 
fiatalok is bevonásra kerüljenek. Ezekben a folyamatokban az ifjúsági szervezetek 
kiemelt szerepet játszanak.
Az ifjúsági munkásokat és a fiatalokat be kell vonni az ifjúságpolitika kialakításába, 
megvalósításába és értékelésébe. Specifikus kezdeményezéseket az ifjúsági terüle-
ten az ifjúsági munka alapelvei és értékei mentén kell létrehozni, amelyek: jogokon 
alapuló, lehetőségközpontú, pozitív irányultságú, valamint a hozzáférés és bevo-
nás egyenlőségén alapulnak.

A „strukturált párbeszéd” az utóbbi években indult fejlődésnek. A nemzeti, regioná-
lis és helyi ifjúsági tanácsokkal való párbeszéd – csakúgy, mint az Európai Ifjúsági 
Fórum és az Európa Tanács Tanácsadói Testülete -, mind az elmúlt években zajló 
progresszív folyamatot illusztrálják. Mindazonáltal a jövőben az ilyen folyamatokat 
tovább kell erősíteni – egyrészt a párbeszéd alapjának kiszélesítésével, másrészt a 
közös irányítás gyakorlatának fokozottabb alkalmazásával.

Az ifjúsági munka helyzete és az ágazatokon átívelő együttműködés

Az ifjúsági munka a múltban nyilvánvalóan elszigeteltségben működött. Ma már 
egyre inkább elvárás az ifjúsági területen tevékenykedők körében, hogy a múlt-
hoz képest sokkal komolyabb szakmai együttműködés alakuljon ki az ágazato-
kon átívelő politikai tervezés szélesebb keretrendszerében. Az ágazatok közötti 
együttműködés különböző formákban jelenhet meg: az oktatási ágazatok között, 
az intézmények és a fiatalokra hatással lévő szakpolitikák között, (mint például 
egészségügy, foglalkoztatás, igazságügy), finanszírozási források között, és az ál-
lamigazgatás különböző szintjein. Aligha van, aki kétségbe vonná, hogy több kom-
munikációra, koordinációra és együttműködésre van szükség. 
De ahhoz, hogy az ifjúsági munka nagyobb szerepet vállalhasson e folyamatokban, 
le kell küzdenie identitásának és instrumentalizálódástól való félelmének kihívásait.  
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Ilyen körülmények között ugyanis az ifjúsági munka néha a gyenge partnerré válhat, 
ami a fiatalok életéhez történő határozott hozzájárulási képességét kérdőjelezheti 
meg.

Az ágazatokon átívelő együttműködés lehetővé teszi a már bevált gyakorlatok 
szélesebb körű alkalmazását, és lehetőséget ad további együttműködési gyakor-
lat kialakítására. Az ifjúsági munka természeténél fogva jó helyzetben van ahhoz, 
hogy kapcsolatot alakítson ki a fiatalokkal és hatással legyen rájuk. Azonban tart-
hat attól, hogy privilegizált helyzete és a fiatalokhoz fűződő viszonya hitelét veszíti 
az állami intézményekkel (pl. rendőrség, szakképző intézetek) folytatott együttmű-
ködés következtében, még abban az esetben is, ha ezen intézmények és a fiatalok 
végső céljai közösek. A fiataloktól kapott bizalmat, az ifjúsági munkás szavahihe-
tőségét gyorsan alááshatja, ha az együttműködés szabályait nem kommunikáljuk 
körültekintően az egyenjogúság és a kölcsönös tisztelet jegyében.
 Az ifjúsági szakemberek könnyen elveszíthetik bizalmi tőkéjüket a fiatalokkal 
szemben, hacsak nem dolgoznak ki egy, a kezdetektől a kölcsönös tiszteleten és 
egyenrangú viszonyokon alapuló együttműködési szabályzatot. 

Információ, hatás és hatékonyság

Éppen az ifjúsági munka sokszínűségéből fakadóan van szükség egy hasonlóan 
változatos megközelítésre az ifjúsági munka fiatalokra, illetve társadalomra gya-
korolt hatásának azonosításához. A hagyományos értékelési eszközöket ki kell 
egészíteni a bevált gyakorlatok széles körben történő ismertté tételével, amelyre 
a szakterület képviselői reagálni tudnak. Viszonylag csekély tudásbázis áll rendel-
kezésre az ifjúsági munkáról. Annak ellenére, hogy kialakításra került az Ifjúságpo-
litika Európai Tudásközpontja (European Knowledge Contre on Youth Policy), az 
ifjúsági munka alapelveivel, politikájával és gyakorlatával kapcsolatos információk 
gyűjtésének, széles körben történő terjesztésének és fordításának egyéb formáira 
is szükség van, hiszen nem minden ifjúsági munkás tud angolul olvasni. Vannak eu-
rópai szintű információforrások, de igény lenne egy hatékonyabb útmutatóra ezen 
információk helyét és hozzáférhetőségét illetően. A Gyűlés egy javaslata alapján a 
youthwork.eu egy sokat ígérő kiindulási pont lehetne ehhez.

Az ifjúsági munka hatását abban az esetben fogják az emberek jobban megérteni, 
terjeszteni és értékelni, ha több információ és tudás áll rendelkezésre róla. Ezért 
van szükség mind a kvantitatív, mind a kvalitatív  adatok gyűjtésére, összehasonlí-
tására és elemzésére.

Az információgyűjtés céljai az ifjúsági munka láthatóságának javítása, a minőségi 
gyakorlati munka elősegítése, és ezek által az ifjúsági munka hitelességének hang-
súlyozása. Másrészről fontos, hogy megalapozott információkat biztosítsunk a fi-
atalok életkörülményeire vonatkozóan, alapot képezve az ifjúsági munkáról és az 
ifjúságpolitikáról való stratégiai és operatív gondolkodáshoz. Ebből a szempontból 

mind az ifjúságkutatások, mind a fiatalok helyzetének nyomon követése elenged-
hetetlen. Ezen és más tevékenységeken keresztül az ifjúsági munka valóban ott 
„kezdődhet, ahol a fiatalok vannak”.

Az ifjúságkutatás, a szabályozás és a gyakorlat bevett „háromszögét” négyszög-
gé kell alakítani, amelynek negyedik csúcsát az ifjúsági szervezetek és a fiatalok 
alkotják – az ifjúsági munka eredményeinek és hatásának erősítése érdekében. 
Szükséges, hogy minden oldal nézőpontja egy közös platformon jelenjen meg. 
Sürgősen szükséges a tagállamokban folyó ifjúsági munka formáinak és mértéké-
nek feltérképezése, mind a megértés, mind pedig a bevált gyakorlatok közvetítése 
szempontjából, illetve azért, hogy az ifjúsági munka jövőbeli stratégiai irányvona-
lát kidolgozzuk. 

Ifjúsági munka mindenkinek, és az ifjúsági munka a sokszínű társadalmakban
Ifjúsági munka mindenkiért, sokféleképpen

A sokszínűség az ifjúsági munkában kapcsolódik ahhoz, hogy az mindenki számára 
elérhető. A Konvent az alacsony küszöbű ifjúsági munka gyakorlatának fontosságát 
hangsúlyozta, amellyel mindenki egyet ért. Mindamellett az ifjúsági munkásoknak 
magasabb szintű képzésekre és elköteleződésre van szükségük az egyetemes ér-
tékek terén, annak érdekében, hogy lépést tudjanak tartani a fiatalok különböző 
csoportjainak gyorsan változó igényeivel. A javasolt képzésnek túl kell lépnie a to-
lerancia fontosságának megértésén, a kulturális sokszínűséggel kapcsolatos isme-
retek és kompetenciák megszerzésének irányába. Továbbá ma már egyre nagyobb 
jelentőséget kap  az ifjúsági szervezeteken belüli, illetve az ifjúsági munkával foglal-
kozók közötti sokszínűség erősítésén keresztül megvalósuló szerepmodell nyújtás.
Az ifjúsági munkának el kell kerülnie azt, hogy a fiatalok bármely csoportját, mint 
kizárólag a bevonás és részvétel célcsoportjaként kezelje, ehelyett partnerként kell 
tekinteni rájuk a társadalmi sokszínűség népszerűsítésével kapcsolatos tevékeny-
ségekben. Figyelembe véve Európa vallási és kulturális sokszínűségét, fontos, hogy 
az ifjúsági munka hagyományos formái (pl. közösségfejlesztés, közösségi akciók) 
felülvizsgálásra kerüljenek és az új idők kihívásaihoz alkalmazkodjanak.

A gyakorlat minősége

Az ifjúsági munka esetében szokatlan szakmai gyakorlatról beszélhetünk, ameny-
nyiben az fizetett és önkéntes tevékenységek formájában is megvalósul. Nincs 
egyértelmű munkamegosztás annak tekintetében, hogy melyik fél milyen szerepet 
játszik, ráadásul mindkét típusú szereplő megtalálható az ifjúsági munka sokszínű 
tevékenységeinek gyakorlatilag minden területén. Kapcsolatuk gyakran egymást 
kiegészítő és kölcsönösen támogató. Azonban éppen a két típusú szereplő hely-
zete közötti különbségek miatt jelentenek különösen nagy kihívást a minőség, a 
szakértelem és az elismerés kérdései, melyeket gyakran a professzionalizáció és a 
professzionalizmus közötti ellentétté egyszerűsítenek le. A kérdés azonban össze-
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tett, és az exkluzivitás problémáját is felveti, amennyiben a képzettség bizonyos 
szintje válik a szakmaiság kizárólagos kritériumává. Miközben nem kétséges, hogy 
egyre több tudás gyűlik össze az ifjúsági munka számos területéhez szükséges tu-
dások, képességek és attitűdök tekintetében - például politika, etika, kockázatke-
zelés, menedzsment, költségvetés és gyakorlati tevékenységek a fiatalokkal témá-
iban – ezeket sok esetben pontosan a nagy önkéntes múlttal rendelkezők teszik 
magukévá.
Ezért szükséges az előzetesen megszerzett tudások akkreditálására építő egyéni 
értékelési rendszer  kidolgozása, és tiszteletben tartása. Ez minőségi sztenderdek 
felállításán és a szükséges kompetenciák megállapításán keresztül érhető el. Ezeket 
a kereteket európai szinten lehet fejleszteni, és nemzeti struktúrákon belül alkal-
mazni, rugalmas oktatási és képzési rendszerek által kivitelezve, valamint szakmai 
etikai kódexek révén önszabályozó rendszer kiépítésével, amely az ifjúsági munká-
sok viselkedési szabályait tartalmazza a fiatalokkal történő kapcsolattartás során.

Képzettség, képzés és elismerés

Jóllehet arra talán nincs szükség, hogy az ifjúsági munkások számára egységes 
képzési rendszer kerüljön kidolgozásra, az azonban fontos, hogy létezzen egy 
kompetenciafejlesztő keretrendszer, amely a tanulás különböző megközelítésein 
(úgy mint elméleti megértés fejlesztése, gyakorlati tanácsadás és tapasztalatcse-
re, coaching, e-learning, kortárstanulás, megfigyelés és tudásfelmérés) alapul. 
Ezeknek idővel megfelelő visszajelzésekkel, és utánkövetéssel kell kiegészülni-
ük. A fiatalokhoz hasonlóan az ifjúsági munkásoknak is folyamatos tanulási fo-
lyamatban kell részt venniük, hogy hatékonyan birkózhassanak meg munkájuk 
állandóan változó körülményeivel. Annak érdekében, hogy az ágazatközi fejlesz-
tések eredményeként a más ágazatokban egyre nagyobb mértékben megvalósu-
ló gyakorlati ifjúsági munka megértését elősegítsük, szükséges, hogy az ifjúsági 
munkások egyéb ifjúságkutatási, ifjúságpolitikai és gyakorlati környezetben is 
ismereteket szerezzenek. Röviden, a képzéseknek rugalmasoknak, a kitűzött ta-
nulási célok elérésére alkalmasnak és többlettudást nyújtónak kell lenniük. Ahol 
lehetséges, ott az európai dimenzió interkulturális és transznacionális dimenzió-
val is bővüljön ki, és mind fizikailag, mind módszertanában kapcsolódjon össze 
egy európai programmal.

Az ehhez szükséges anyagi források biztosításán túl az ifjúsági munka - ifjúság-
politikai struktúrákon belüli és kívüli - elismertségének növelésére is szükség van 
ahhoz, hogy biztosított legyen a minőség, kompetencia és korszerű gyakorlat kör-
forgása.
Léteznek érvek, melyek szerint az ifjúsági munka elismertetése és elfogadottsága 
szempontjából stratégiák kidolgozására van szükség európai, nemzeti, helyi és időn-
ként szervezeti szinten. Akármilyen eszközeit fejlesztjük is ki az akkreditációnak, a 
hivatalos bizonyítvány megszerzésének és az elismerésnek, azok használhatósága,  
érvényessége és hitelessége továbbra is kulcskérdések maradnak. 

Mobilitás és hálózatépítés

Az ifjúsági munkások és a különböző kultúrákból származó, eltérő hátterű fiata-
lok és különböző, az ifjúsági munkában szerzett tapasztalatok cseréi fontos sze-
repet játszanak a minőségfejlesztés, a tanulás és támogatás, a tudásközvetítés és 
az ifjúsági munka nemzetközi szintű fejlesztése és megvalósítási lehetőségeinek 
kiterjesztése szempontjából. Jóllehet az utóbbi években megnőtt a lehetőség az 
ilyen jellegű cserékre, továbbra is számos pénzügyi, nyelvi, személyes és a szakmai 
státuszt illető akadállyal kell számolnunk. Lévén a mobilitás minden embert meg-
illető jog, éppen ezért szükséges fejleszteni az akadályainak leküzdésére hivatott 
mechanizmusokat.

A hálózatosodás és az cserék fejlesztése érdekében az Európában tevékenykedő 
gyakorlati szakembereknek az ifjúsági munka összes szektorában meg kell, hogy 
legyenek az eszközei és lehetőségei a párbeszédre, a kapcsolat fenntartására és 
az együttműködésre, továbbá hogy az ifjúsági munka sajátos területein dolgozók 
kapcsolattartásának még konkrétabb formái legyenek. Megjelent az igénye annak 
is, hogy az ifjúsági munkásoknak több lehetőségük legyen a nemzetközi mobilitás-
ra. A Fiatalok Lendületben Program bizonyos szintig támogatja ezeket az igénye-
ket, de további fejlesztésre szorul.. E célból kellene több vitát folytatni a nemzetközi 
mobilitáson keresztül megvalósuló személyes találkozások értékéről, jóllehet már 
erős egyetértés alakult ki azt illetően, hogy az ilyen jellegű tapasztalatszerzés az 
ifjúsági munka kulcsfontosságú elemei közé tartozik.

Fenntartható támogatás és finanszírozás

Feltétlenül szükséges jogi keretet kidolgozni az ifjúsági munkának, amely alapvető 
költségvetési keretet biztosít, garantálva az infrastruktúra, a projektek és az ifjúsági 
munka fejlesztésének fenntarthatóságát. Ez a jogi keret megkövetelhetné, hogy 
legyenek helyi ifjúsági munkáról szóló akciótervek, amelyek megjelölik a megva-
lósításhoz szükséges különböző szintekről származó (erő)forrásokat. A többszintű 
finanszírozási forrásoknak tükrözniük kell az ifjúsági munka  támogatási formáin 
belül kialakult egyes szinteket, és azokat nem szabad egymással szemben kijátsza-
ni. Fontos, hogy az ifjúsági munka finanszírozási kritériumai világosak és átlátható-
ak legyenek; mind a már létező, mind a későbbiekben az ifjúsági munka területén 
megvalósuló kezdeményezéseknek és szervezeteknek egyenlő lehetőségeket kell 
teremteni ezen erőforrások biztosítására.

Az ifjúsági munka finanszírozása szempontjából elsősorban a nemzeti kormányza-
tokat tartjuk felelősnek. Az európai alapoknak három kiegészítő szerepet tulajdo-
nítottunk, mind az ifjúsági munka fejlesztését, mind pedig annak megvalósítását 
illetően. Először, az európai szintű ifjúsági programok – úgy, mint a Fiatalok Lendü-
letben Program –egyre meghatározóbb támogatási forrását képviselik a társadalmi 
bevonásnak, az ifjúsági mobilitásnak és az aktív polgárságnak. Másodszor, ezek az 
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európai támogatórendszerek a fiatalok és ifjúsági munkások életéhez, illetve ma-
gának az ifjúsági munkának a megfogalmazásához való meghatározó hozzájárulá-
sa fontos szerepet játszik a gyakorlat új formáinak kialakításában, formálásában és 
támogatásában. Harmadszor, a programok továbbra is felbecsülhetetlen támoga-
tást nyújtanak az ifjúsági tevékenységekhez szükséges kezdő lökés megadásában, 
demonstrálják továbbá azok értékeit olyan területeken, ahol ilyen jellegű gyakor-
latnak kevés hagyománya van vagy alacsony az elfogadottsága. 2020-ra az ifjúsági 
területen belüli és az azon túlmutató európai stratégiák széles palettája - európai 
fiataljainak egyfajta garanciát adva - fog nélkülözhetetlen támogatást nyújtani a 
fiatalok számára céljaik eléréséhez. Az ifjúsági munkának fel kell tárnia a finanszíro-
zás szélesebb körét, és az ifjúsági munkások következő generációjának magasabb 
felkészültségre lesz szüksége.

Következő lépések

A Konvent felismerte az ifjúsági munkások felelősségét abban, hogy közreműköd-
jenek a tervezettek fentiek szerinti megvalósításában, azonban ehhez mind politi-
kai mind pénzügyi támogatásra szükségük van. Európai szinten politikai kezdemé-
nyezések és programok széles köre létezik az ifjúsági területen (és ezen túlmenően, 
de szintén hatva a fiatalokra, ifjúsági munkára és az ifjúságpolitikára), amelyek a 
következő években valósulnak meg. Éppen ezért a Nyilatkozat tartalmát figyelem-
be kell venni ezek tárgyalási folyamatai során. A Nyilatkozat törekvése, hogy ösz-
tönözze e politikai vitákon belül az ifjúsági munkával és a fiatalokkal kapcsolatos 
figyelem fennmaradását [napirenden tartsa az ifjúsági ügyeket]. Ezek magukban 
foglalják:
• az Európa 2020 Stratégiát és zászlóshajó programját, a „Youth on the Move”-ot;
• a Tanács által tervezett „Ajánlás a mobilitás népszerűsítéséről”- programot;
• a Tanács által tervezett „Ajánlás a nemformális tanulás elismeréséről”- programot;
• a „Fiatalok Lendületben”- programot 2013 után követő programok új generáci-
óját;
• az előzetes vitát, amely az EU jövőbeli ifjúsági programját tervezi;
• az Europass nemformális tanuláshoz kapcsolódó elemeinek továbbfejlesztését;
• a nemformális tanulás érvényesítésének és elismerésének új „Pathways 2.0” ver-
zióját;
• az ifjúsági munka új képzési stratégiáját a Fiatalok Lendületben programon belül 
Európában.

Az Európai Ifjúsági Munka Első Konventje – amelynek alkalmával megfogalmazó-
dott a Nyilatkozat – megkezdte a vitát az európai ifjúsági munkáról. A Konvent java-
solja, kéri, hogy a megszerzett lendületet vigye tovább mind az Európai Unió, mind 
az Európa Tanács az ifjúságpolitika meglévő keretrendszerén belül:
• az európai ifjúsági területen lévő együttműködés megújult keretrendszerében;
• az Európa Tanács ifjúságpolitikáról szóló határozatában.

A Konvent kérése, hogy – a Nyilatkozat alapján -, az Európai Unió, az Európa Tanács 
és tagállamaik, továbbá a jelenlegi és a következő három EU elnökség hozzon lét-
re egy tervezetet, valamint egy cselekvési ütemtervet és erőforrás tervet, amely 
a megvalósításához szükséges. Az ütemtervnek az Európai Ifjúsági Munka Máso-
dik Konventjén kellene a végleges formáját elnyernie. Végezetül, jelen Nyilatkozat 
várakozással tekint a belga elnökség ideje alatt megszervezésre kerülő további, a 
Tanács Ifjúsági Munkáról szóló Határozatáról szóló tanácskozásai elé.
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