
A jelen ifj úsági helyzetelemzés – a 2006-ban készített hasonló elemzés folytatása-

ként – felhívja a fi gyelmet a régióban élő fi atalok élethelyzetére, értékrendbeli azo-

nosulásukra, szociális körülményeikre. 

Bemutatja az ifj úságpolitikai intézményrendszer regionális helyzetét. Tükröt kíván ál-

lítani az önkormányzatok ifj úsági feladatellátása elé, bemutatva a jelenlegi állapotok 

pillanatnyi helyzetét.

Az elemzés képet ad a régió ifj úsági szervezeteinek helyzetéről, rámutat a civil szer-

vezeti adottságokra, illetve az elmúlt időszakban zajló változásokra. Fel kívánja hívni 

a fi gyelmet a fi atalok demokráciára nevelésének fontosságára, ami az ifj úsági fejlesz-

tő munka sarkalatos elemeként jelenik meg.

Különböző aspektusból vázolja a régió ifj úsági ágazatának forrásfelvételét az elmúlt 

3-4, illetve 10 év viszonylatában, és tendenciákat kíván kimutatni a regionális forrás-

elosztó testületek általános, és speciális érvényű célkitűzéseit vizsgálva. Rámutat ar-

ra, hogy ezen jelentős források hiányában és továbbiak bekapcsolása nélkül, a régió 

eddigi ifj úsági fejlesztő folyamatai eredményüket vesztik, és ellehetetlenül az ifj úsá-

gi szolgáltató rendszer támogató szerepe a fi atalok élethelyzetének alakításában.
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Bevezetés

Az ifjúság élethelyzete
Az elmúlt két évtized ifjúságszociológiai kutatásai jelzik, hogy kitolódott az if-

júsági korszak. A fiatalok egyre hosszabb időt töltenek oktatási intézményekben. 
A ’80-as, de még a ’90-es évek elejének adatai is azt mutatták, hogy a szakmun-
kások és a rutin szellemi tevékenységet végzők (főleg a gimnáziumi érettségivel 
rendelkezők) esetében az iskola befejezése, a munkavállalás, a családalapítás, va-
lamint a gyermekvállalás ideje szorosan kapcsolódott egymáshoz. A munkába ál-
las után – végzettségtől függetlenül – általában megházasodtak a fiatalok, és az 
azt követő két éven belül az első gyermek is megszületett. Ma azonban a szakmun-
kás-bizonyítvánnyal rendelkezők jellemzően közel 19 évesen vállalnak először há-
rom hónapnál hosszabb idejű munkát. A diplomát nem igénylő szellemi munkát 
végzőknél hasonló tendenciák írhatók le. Míg korábban az érettségi ideje határoz-
ta meg a munkavállalást, addig 2000-ben már az érintettek több mint kétötöde 20 
évesen vagy annál idősebben lépett ki először a munkaerőpiacra. 2004-ben még 
teljesen hasonlóak voltak a tendenciák, 2008-ra azonban ez az arany tovább növe-
kedett, és a fiatalok kétharmadára lett jellemző.

Felmerül a kérdés, hogy a munkába állás kitolódása milyen folyamatokkal kap-
csolódik össze. Az ifjúsági korszak meghosszabbodásának következményeit jelzi, 
hogy bár a fiatalok többsége szeretne gyermeket vállalni, az első gyermek vállalá-
sa az utóbbi 10 évben évekkel későbbre tolódott. Ennek részben az az oka, hogy 
a férfiak és a nők tartós párkapcsolatban való elköteleződése szintén – az oktatá-
si rendszerben eltöltött időszak megnövekedésével – a 20-as éveik második felére 
húzódik. Míg 1990-ben a 15 éves és idősebb népesség 20,3 százaléka volt nőtlen, 
illetve hajadon, addig 2001-ben 27,1, 2002-ben 28 százaléka.

Már az Ifjúság2000 adatai is azt tükrözték, hogy a fiatalok házasodási kedve 
rendkívül alacsony, hiszen 69 százalékuk nőtlen vagy hajadon volt, míg a házasok 
aránya 22 százalékot tett ki. Az Ifjúság2008 adatai a 15–29 évesekre vonatkozóan azt 
mutatták, hogy tovább csökkent a házasok aránya 13 százalékra, és hetven százalék 
felé növekedett a nőtleneké és hajadonoké. Nyolc éves távlatból akár drámainak is 
mondhatnánk azt a kilenc százalékos csökkenést, amely a házasok arányát mutatja.

Ifjúsági szervezeti helyzetelemzés
A jelen ifjúsági helyzetelemzés – a 2006-ban készített hasonló elemzés folyta-

tásaként – felhívja a figyelmet a régióban élő fiatalok élethelyzetére, értékrendbeli 
azonosulásukra, szociális körülményeikre. Bemutatja az ifjúságpolitikai intézmény-
rendszer regionális helyzetét. Tükröt kíván állítani az önkormányzatok ifjúsági fel-
adatellátása elé, bemutatva a jelenlegi állapotok pillanatnyi helyzetét.

Az elemzés képet ad a régió ifjúsági szervezeteinek helyzetéről, rámutat a civil 
szervezeti adottságokra, illetve az elmúlt időszakban zajló változásokra. Fel kívánja 
hívni a figyelmet a fiatalok demokráciára nevelésének fontosságára, ami az ifjúsági 
fejlesztő munka sarkalatos elemeként jelenik meg.
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Különböző aspektusból vázolja a régió ifjúsági ágazatának forrásfelvételét az 
elmúlt 3-4, illetve 10 év viszonylatában, és tendenciákat kíván kimutatni a regio-
nális forráselosztó testületek általános, és speciális érvényű célkitűzéseit vizsgálva. 
Rámutat arra, hogy ezen jelentős források hiányában és továbbiak bekapcsolása 
nélkül, a régió eddigi ifjúsági fejlesztő folyamatai eredményüket vesztik, és ellehe-
tetlenül az ifjúsági szolgáltató rendszer támogató szerepe a fiatalok élethelyzeté-
nek alakításában.

1. Az ifjúság élethelyzete  
az észak-magyarországi régióban

1.1. DeMOgRáFIAI Helyzet
Az észak-magyarországi régió területe 13430 km2, mely az ország 14,4%-át te-

szi ki. Ennek a területnek 54%-át Borsod-Abaúj-Zemplén, 27%-át Heves, míg 17%-
át Nógrád megye adja. A régiót 610 település alkotja. A városi népesség aránya a 
régiók között itt a legalacsonyabb (51%), az országos átlaghoz képest sokan élnek 
apró- és törpefalvakban. A régióban, 2008-ban hazánk népességének 12,5%-a, az-
az 1.236.690 fő élt, ezzel az ország negyedik legnépesebb régiója. A lakosság 57%-
a Borsod-Abaúj-Zemplén, 26%-a Heves és 17%-a Nógrád megyében él.1 

Magyarországon a népesség korössze-
tétele az elmúlt két évtizedben jelentős át-
alakuláson ment keresztül. Az élveszületések 
számának jelentős visszaesése miatt nőtt 
az időskorúak és csökkent a gyermekkorú-
ak aránya. A demográfiai öregedés folyamata 
Észak-Magyarországon is megfigyelhető. Nap-
jainkban, a régióban a 0-14 éves korúak (gyermekkorúak) aránya 16%, a 15-59 éve-
sek (aktív korúak) aránya 62% – ebből közel 22% 15-29 éves –, míg a 60 év felettiek 
(időskorúak) aránya 22%. A legnagyobb arányban gyermekkorúak az Encsi kistér-
ségben (21,3%), legkisebb arányban a Pétervásárai kistérségben (13,2%) élnek. Itt 
a legmagasabb az időskorúak aránya (27,5%), míg a Tiszaújvárosi kistérségben a 
legkisebb (16,8%). 2 

A régió belföldi vándorlási különbözete 2007-ban -7,7 volt. Ez a hét magyaror-
szági régió közül a legnagyobb negatív egyenleg, azaz innen vándorolnak el a leg-
többen az ország más régióiba. Ennek az elvándorlásnak elsődleges oka főként a 
fiatal, illetve az aktív korosztályokban a jobb gazdasági helyzetből adódó kedve-
zőbb munkalehetőségek keresése. A régión belül is jelentős a népesség mozgása, 

1 Társadalmi helyzetkép: Életkörülmények Észak-Magyarországon, KSH Miskolci Igazgatósága, 2007
2 Területi Statisztikai Évkönyv, KSH, 2007
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ami szintén gazdasági indíttatású: a kistelepülésekről a városok, a megyeközpon-
tok, a munkahelyek felé vándorolnak a fiatal korosztályok.3 

Az észak-magyarországi 
régióban – csakúgy, mint ha-
zánk egész területén és más 
nyugat-európai országokban 
– egyre inkább meghosszab-
bodik az ifjúsági életszakasz. 
A fiatalok közül egyre többen 
és egyre hosszabb időt tölte-
nek az oktatási rendszerben, így kitolódik a munkaerőpiacra való első belépés idő-
pontja. Ezzel párhuzamosan egyre később válnak önállóvá, illetve alapítanak 
családot. A családalapítás sokszor nem az idősebb korosztályokban inkább elfoga-
dott házasságot jelenti, hanem az élettársi kapcsolatot. Ezeket a folyamatokat jelzik 
az alábbi számok is: 2008-ban a 15-29 éves korosztályhoz tartozók 71%-a volt nőt-
len/hajadon, 13-13%-uk házas, illetve élettárssal élő, valamint 3%-uk elvált. A vizs-
gált korosztályon belül az első élettársi kapcsolatra átlagosan 20,5 éves korban, 
míg az első házasságkötésre átlagosan 22,8 éves korban kerül sor. A nőknél szinte 
minden esetben alacsonyabb az átlagos életkor.

A 15-29 éves korosztályba tarto-
zók 16%-ának van gyermeke. Az első 
gyermek vállalásának átlagos életkora 
22,1 év. A házas fiatalok közel három-
negyede, míg az élettársi kapcsolatban 
élők csupán egyharmada gyermekes. A 
társadalmi státusz és a jövedelmi helyzet jelentősen befolyásolja a fiatalok gyer-
mekvállalási kedvét, hiszen míg a 3 vagy több gyermekkel rendelkezők 15%-a él 
nélkülözéssel, addig ez az arány a gyermektelenek körében csak 2%. A fiatalok 
68%-a szeretne (még) gyermeket, közülük nagyobb arányban a magasabb iskolai 
végzettségűek. Ez az előbb említett társadalmi-jövedelmi helyzettel mutat szoros 
összefüggést, hiszen azok, aki nem szeretnének (több) gyermeket, azok ezt főként 
anyagi okokra vezették vissza. 4

1.2. OktAtáS
Az emberi tőke azon hasznos képességek és ismeretek összessége, amelyeket 

az egyének az oktatásban és a munkahelyi gyakorlatban halmoznak fel.5 Az okta-
tásban való részvétel elsősorban a fiatal korosztályok számára fontos és egyre hosz-
szabb időt igénybevevő feladat, azonban ma már bármely generációból való jól 
képzett szakemberrel szemben elvárás az élethosszig tartó tanulás igénye. Ennek 
révén hazánk gazdasági növekedésének megalapozottsága biztosítható.6 

3 Ifjúság2008
4 Ifjúság2008
5 Samuleson, P. A. - Nordhaus, W. D.: Közgazdaságtan, KJK, 2000
6 Schultz, T. W.: Beruházás az emberi tőkébe, KJK, Budapest, 1983

Családi állapot nemenként és korcsoportonként (%)
házas élettársa van nőtlen/hajadon egyedül él

15-19 éves férfi 0 1 97 2
20-24 éves férfi 5 11 83 1
25-29 éves férfi 20 18 57 5
férfiak átlagosan 9 10 78 3
15-19 éves nő 1 4 93 2
20-24 éves nő 11 18 68 3
25-29 éves nő 35 23 35 7
nők átlagosan 17 16 64 3
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Az iskolai végzettség leginkább magától értetődő hasznosulása a munkaerőpi-
acon való érvényesülés, a jó foglalkoztatási pozíció és a kereset. Általában az iskolai 
végzettség szintjének növekedése következtében nő a munkaerő-piaci részvé-
tel mértéke, és fordítva, annak hiánya vezet a munkaerő-piaci, illetve a társadal-
mi kirekesztődéshez. Mindezeknek megfelelően az észak-magyarországi régióban 
csakúgy, mint hazánk egészére nézve az elmúlt évtizedek tendenciája a népesség 
iskolai végzettségének emelkedése.

A régióban az alapfokú végzettséggel nem rendelkezők aránya 11%, ami 2,5%-
kal magasabb az országos átlagnál. Középfokú végzettséggel 37,5%, illetve felsőfo-
kú végzettséggel rendelkezik 10,8%. Mindkét arány elmarad az országos átlagtól és 
a régiók között is az utolsók között található.7 Ehhez képest a 15-29 éves korosztály-
nak átlagosan magasabb a végzettsége, hiszen a fiatalok közül 15% diplomás, illet-
ve 40% érettségizett.

Az ezer lakosra jutó óvo-
dások, illetve férőhelyek szá-
ma Észak-Magyarországon 
2007-ben 33,6, illetve 36 
volt, ami régiós összehason-
lításban magas szám. Ez azt 
jelenti, hogy további férőhelyekre lenne szükség a városokban és a kisebb telepü-
léseken is. Az oktatásban való részvétel 46%-os volt. Ez a korábbi évekhez képest 
növekedést jelent. A 15-19 évesek 88%-a, a 20-24 évesek 40%-a, illetve a 24-29 éve-
sek 13%-a tanul valamilyen oktatási intézményben. A régióban a fiatalok 38%-a 
szakmát adó iskolába jár. Az idejáróknál 30%-os a lemorzsolódás veszélye – a hát-
rányos helyzetű tanulóknál 50% –, márpedig az iskolából bizonyítvány nélkül kima-
radók teljesen esélytelenek a munkapiaci boldogulásra.8

A 15-29 éves fiatalok fele tervezi, hogy a to-
vábbiakban is tanul, bővíti tudástőkéjét. Legna-
gyobb arányban a már diplomával rendelkezők 
közül (50%), viszont a jelenleg nem tanuló, álta-
lános iskolai végzettségűek 35%-ának ez egyál-
talán nem áll szándékában, a későbbiekben sem. 
A pályaválasztásnál az alábbi tényezők motiválják leginkább a fiatalokat: a család, 
barátok, ismerősök, illetve a tőlük származó információk; a helyi lehetőségek; az ér-
deklődés; a várható anyagi kilátások; a könnyű bejutási lehetőség. 9

Magyarországon minden 10. diák az 
észak-magyarországi régió tíz felsőfokú 
oktatási intézményének egyikében tanul, 
mely jelzi, hogy a térség felsőoktatásban 
betöltött szerepe jelentős. A tanulók több 
mint 91%-a egyetemi, illetve főiskolai kép-

7 Társadalmi helyzetkép: Életkörülmények Észak-Magyarországon, KSH Miskolci Igazgatósága, 2007
8 Liskó I.: Szakképzés és lemorzsolódás, www.oktatas.magyarorszagholnap.hu
9 Ifjúság2008

Az észak-magyarországi régió népességének 
iskolai végzettség szerinti megoszlása (%)

0 osztály 8 osztály érettségi
egyetemi, főiskolai 

oklevél
Borsod-abaúj-zemplén 0,9 89,0 36,9 10,7
Heves 0,6 89,1 40,7 11,7
nógrád 0,3 90,1 34,8 9,6
régiós átlag 0,7 89,2 37,5 10,8
országos átlag 0,5 91,6 42,6 14,7

Az iskolarendszerben tanulók megoszlása
iskolatípusok szerint

%

szakmunkásképző, szakiskola 12

szakközépiskola, technikum 26

gimnázium 23

főiskola, egyetem 33

egyéb 5
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zésben vesz részt, ami magasabb az országos átlagnál. Képzési formák közül a leg-
többen (60%) nappali tagozaton tanulnak. További 31% levelezős hallgató, 7% 
távoktatásban vesz részt és további 2% esti tagozatos. 10

Az oktatási intézmények területi elhelyezkedése intézménytípusonként eltérő: 
óvodák és általános iskolák városokban és községekben is megtalálhatók, közép-
iskolák és felsőoktatási intézmények csak a nagyobb városokban, a megyeszékhe-
lyeken, illetve több esetben csak Budapesten. Ez szükségessé teszi a lakóhely és az 
iskola közötti ingázást. Az észak-magyarországi régióban nappali tagozaton tanu-
lók közül csaknem minden harmadik ingázik naponta, legnagyobb arányban Nóg-
rád megyében (36%). A tanulók 44%-a több mint egy órát tölt utazással. Az összes 
ingázó 30%-a általános iskolás, 51%-a középiskolás, míg 19%-a felsőfokú tanulmá-
nyokat folytat. 11

A fiatalok közel 60%-a beszél valamilyen nyelvet (nyelveket), mert tisztában 
vannak vele, hogy ez erősíti munkaerő-piaci lehetőségeiket. A legtöbben ango-
lul, illetve németül tanulnak. 2007-ben, az észak-magyarországi régióban az alap-, 
a közép-, illetve a felsőoktatásban ezt a két nyelvet 100, illetve 50 ezren tanulták. 12

1.3. FOglAlkOztAtOttSág
Az életkörülmények egyik fő meghatározó eleme a foglalkoztatottság, melynek 

szintje az elmúlt közel két évtizedben jelentősen megváltozott. A foglalkoztatottak 
száma a ’90-es években 1,5 millió fővel csökkent. A 15-74 évesek 50%-os foglalkoz-
tatási rátája közel 9%-kal marad el az Európai Unió átlagától. Emellett kirajzolódott 
az ország két fele – nyugat és kelet – közötti éles határvonal. A keleti területeken, 
így az észak-magyarországi régióban is a gazdaság átlagos változásán túl a nehéz-
ipar leépülése fokozta a folyamatok kedvezőtlen alakulását. 

Régiónkban a 2008-
as évben az aktivitási 
arány több mint 4%-kal, 
a foglalkoztatási ráta kö-
zel 7%-kal maradt alat-
ta az országos átlagnak, 
míg a munkanélküliségi 
ráta 6%-kal volt több annál. Munkaerő-piaci szempontból a három megye közül 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében legkedvezőtlenebb a helyzet. Iskolai végzett-
ség szempontjából a szakképzetlenek vannak a legrosszabb helyzetben, hiszen a 8 
általánosnál kevesebb osztályt végzettek csupán 5,5%-a foglalkoztatott, szemben 
az egyetemet végzettek 74%-ával. 13

A munkanélküliség gyors növekedése a fiatalokat fokozottan érintette. A ’90-es 
évek végén az általános gazdasági fellendülés hatására javult a helyzet, 2001-től 
azonban a 15-24 évesek munkanélküliségi rátája ismét emelkedni kezdett. Az isko-

10 A magyar régiók zsebkönyve, KSH, 2007
11 Társadalmi helyzetkép: Életkörülmények Észak-Magyarországon, KSH Miskolci Igazgatósága, 2007
12 Területi Statisztikai Évkönyv, KSH, 2007
13 Munkaerőpiaci-tájékoztatók 2007-2008, www.emrmk.afsz.hu

gazdasági aktivitás a 15-74 éves népesség körében (%)

aktivitási arány foglalkoz tatási ráta
munkanélküli-

ségi ráta
B.-a.-z. megye 49,4 42,0 15,0
Heves megye 52,0 46,2 11,2
nógrád megye 49,4 43,1 12,8
észak-magyarország 50,1 43,3 13,6
magyarország 54,3 50,2 7,6
eU 27 63,3 59,0 6,8
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larendszerű oktatásból kiáramló pályakezdő fiatalok elhelyezkedési gondjai Észak-
Magyarországon, akárcsak az ország más területein, évek óta egyre súlyosbodó 
problémát jelentenek. Az alacsony iskolai végzettségű fiatalok létszáma évről évre 
növekszik. 2006 végén már minden második nyilvántartott pályakezdő ebbe a cso-
portba tartozott. Munkába állásukra minimális az esély, többségük szakképzésbe is 
nehezen vonható be, halmozottan hátrányos helyzetük ezért konzerválódik.

2008-ban a 15-29 évesek 9%-a volt 
munkanélküli. Csakúgy, mint a többi kor-
osztály esetében, itt is igaz, hogy minél ala-
csonyabb valakinek az iskolai végzettsége, 
annál inkább veszélyezteti a munkanélkü-
liség. A fiatalok 20%-a saját elhatározásá-
ból vált munkanélkülivé, mert elégedetlen volt munkahelyével, munkájával.14

Az iskoláikat befejező fiatalok a megszerzett tudás birtokában, a korosztályuk-
ra jellemző dinamizmussal, az átlagosnál nagyobb mobilitásukkal és az ismereteik 
továbbfejlesztésére való fogékonysággal a munkaerőpiac kínálati oldalának leg-
fontosabb rétegét képezik. A munkaadók egy része ennek ellenére elzárkózik a pá-
lyakezdők alkalmazásától, amelyet a gyakorlat, a tapasztalat hiányával, a hosszú 
betanítási idővel, a fiatalok nem megfelelő alkalmazkodó készségével magyaráz-
nak leggyakrabban.15

A 15-29 éves fiatalok 44%-a dolgozik, 
közülük minden 10. diákmunkát végez, 
azaz fő tevékenységük, a tanulás mellett 
alkalomszerűen irodai-, segéd-, illetve be-
tanított munkát is végeznek. A tanulmá-
nyaikat befejezők közel háromnegyede 
legfeljebb 3 hónapon belül talált magának munkahelyet. Minél több korábbi ta-
pasztalattal, illetve minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, ez annál 
könnyebben ment.

A fiatalok számára az elhelyezkedésben a szülők, a család, illetve az ismerősök, 
a rokonok nyújtják a legtöbb segítséget (49%, illetve 43%), viszont 17%-uk senkitől 
nem számíthat támogatásra. Viszonylag kevesen, mindössze 5%-uk dolgozik önál-
lóként. Az alkalmazottak (88%) többsége határozatlan idejű szerződéssel van fog-
lalkoztatva (81%). 56%-uk helyben, azaz a lakóhelyén dolgozik, 41%-uk ingázik a 
lakóhelye és a munkahelye között, míg további 3%-uk külföldön vállalt munkát.

A munkával, munkahellyel való elégedettség legfontosabb két eleme a fiatalok 
számára egyrészt a kereset, mely szerintük arányban kell, hogy álljon a munkában 
eltöltött idővel és felelősséggel, másrészt az időbeosztás, a munkaidő rugalmas-
sága és a szabadnapok rendje. Ezek mellett a munkahelyi jó társaság, a megfelelő 
főnök – beosztott viszony és a munka változatossága járulnak hozzá az elégedett-
séghez.

14 Ifjúság2008
15 A pályakezdők helyzete Észak-Magyarországon, www.emrmk.afsz.hu
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1.4. MARgInAlIzálóDáS, kIRekeSztettSÉg
A piacgazdaság kiépülése az ország globális világba való integrálódásával jár. A 

globalizálódás viszont a nyolcvanas évektől összekapcsolódik az egyenlőtlenségek 
növekedésével is.16 A ’90-es évek eleje óta a tulajdoni, a vagyoni, a képzettségi-kul-
turális, a foglalkoztatottsági-munkanélküliségi, a jövedelmi-kereseti viszonyokban 
a területi – és azon belül különösen a regionális-társadalmi – különbségek számot-
tevően növekedtek, és ezzel párhuzamosan egyre élesebbé vált a határvonal az or-
szág prosperáló- és válságövezetei között. 17

Az Európai Unió 2001-től alkalmazza a 
Laekeni-indikátorokat a jövedelmi sze-
génység és a kirekesztettség mérésére, 
mely mutatók szerint hazánk 2008-ban az 
európai középmezőnyben állt. A szegény-
ségi kockázatok alapján az észak-magyar-
országi régió az EU 10 legszegényebb 
régiója közé tartozik. Az egy főre jutó GDP az EU átlag 37,3%-a. A régió 12 kistérsé-
ge (Abaúj-Hegyköz, Bátonyterenye, Bodrogköz, Edelény, Encs, Heves, Mezőcsát, 
Ózd, Sárospatak, Szerencs, Szikszó, Tokaj) a KSH társadalmi-gazdasági mutatói alap-
ján a „lemaradók”, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozik, közülük is 
hat az első tízben szerepel: 1. Encs, 3. Szikszó, 5. Szerencs, 6. Edelény, 8. Sátoraljaúj-
hely, 9. Ózd. 2008-ban az egy főre jutó SZJA, illetve az egy főre jutó vásárlóerő szem-
pontjából a legszegényebb magyar település a Borsod – Abaúj – Zemplén megyei 
Csenyéte volt.18 A régióban élő fiatalok közel ötöde él a szegénységi küszöb alatt és 
az átlagos jövedelmi helyzetük is jelentősen elmarad az országos adatoktól. 19

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 
577 ezer fogyatékos ember élt Magyarorszá-
gon, ami a népesség 5,7%-a. Az előző nép-
számláláshoz képest ez emelkedést jelent. Ez 
összefügghet egyrészt azzal, hogy egy sike-
res kommunikáció eredményeképp többen 
vállalták fogyatékosságukat, mint korábban, 
másrészt az is elképzelhető, hogy a fogyaté-
kosság mind pontosabb meghatározása 
következtében többen vannak tisztában egészségi állapotuk fogyatékossággal kap-
csolatos jellegével. A fogyatékossággal élőkön belül továbbra is a mozgássérülteké a 
legnépesebb csoport (43,6%) csakúgy, mint a 15-29 éves korosztályban.

A fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek munka-
vállalási esélyei rendkívül kedvezőtlenek, hiszen mindössze 9%-uk foglalkoztatott. 
Ehhez az átlaghoz képest a látássérültek 13%-os foglalkoztatottsága kedvezőbb. 
Legmagasabb a foglalkoztatottak aránya a közép-magyarországi régióban (11,1%) 

16 Wendt, R.: Globalizáció, Perfekt Kiadó, 2002
17 Gábor K.: Magyar fiatalok a világkockázati társadalomban, Korunk, 2009/2.
18 Mihályi H.: A szegénység tendenciái az elmúlt 20 évben B.-A.-Z. megyében, kézirat, 2009
19 Ifjúság2008

A háztartások egy fogyasztási egységre jutó 
havi nettó átlagjövedelme (Ft)

közép – magyarország 103.041
közép – Dunántúl 75..612
nyugat – Dunántúl 74.799
Dél – Dunántúl 67.140
Dél – alföld 64.328
észak – magyarország 62.940
észak – alföld 57.078
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és a legalacsonyabb Észak-Magyarországon (6,3%). Esélyeiket jelentősen rontja 
alacsony iskolai végzettségük is. 20

Magyarországon 13 törvényben elismert nemzetiség van. A 2001-es népszám-
lálás adatai szerint a népesség 3%-a vallotta magát ezekhez tartozónak. A 12 nem-
zeti kisebbség (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, 
szlovák, szlovén, ukrán) mellett az egy etnikai kisebbség (cigány) létszáma a legna-
gyobb napjainkban. Létszámuk a hivatalos adatok szerint 190 ezer fő, becslések 
szerint hat-hétszázezren lehetnek. Az ország 2000 településén élnek cigányok, leg-
nagyobb arányban, az észak-magyarországi régióban. 21

A cigány lakosság a rendszerváltozás 
egyik nagy vesztese régiónkban, hiszen az 
általánosan tapasztalható gazdasági vál-
ság, a nehézipari munkahelyek megszűnése 
miatt tömegesen kerültek utcára. Becslé-
sek szerint a korábban dolgozó cigány fér-
fiak kétharmada veszítette el állását. Mivel 
többségük szakképzetlen, betanított mun-
kát végzett, nehezen vagy egyáltalán nem 
tudnak visszaintegrálódni a munkaerőpiac-
ra. Lakóhelyi elkülönülés jellemzi őket, hiszen tíz településből háromban találni 
olyan részeket, ahol zömében cigányok élnek. Észak-Magyarországon a felmérések 
szerint a települések harmadát jellemzik etnikai feszültségek, melyek elsősorban a 
cigány és a nem cigány lakosság eltérő életmódjára vezethetők vissza. A magyaror-
szági népességhez viszonyított igen magas termékenységük következtében a fia-
tal korosztályokban, így a 15-29 évesek között is egyre nagyobb az aránya a cigány 
népességnek. A gyermekek és a fiatalok helyzete egyre aggasztóbb, mert rossz szo-
ciális körülményeik, és aluliskolázottságuk következtében stabilizálódik kedvezőt-
len munkaerő-piaci pozíciójuk és hátrányaik fokozódnak.

1.5. SzABADIDő
Az életmód fogalma kifejezi, hogy a társadalom tagjai mindennapi életükben 

milyen tevékenységeket végeznek, azokat hol és miért végzik, illetve mit jelentenek 
azok számukra. A tevékenységek körébe 
a munka mellett a szórakozás, a művelő-
dés és a fogyasztás is beletartozik. 22

A 15-29 éves fiatalok a tapasztalatok 
szerint kevés szabadidővel rendelkeznek 
és azt többnyire a tétlenséggel, passzi-
vitással azonosítják. Hétköznapokon ál-
talában otthon, családi körben, illetve 
televíziózással töltik szabadidejüket, hétvégenként plázákba járnak, és a barátok-

20 Dézsi B.: Tanulmány az Országos Fogyatékosügyi Portálhoz, 2004
21 Magyar Statisztikai Évkönyv, KSH, 2005-2007
22 Andorka R.: Bevezetés a szociológiába, Osiris, 1997

A roma népesség aránya Magyarországon (2001)
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kal vannak. A fiatalok 87%-ának van állandó, kialakult baráti köre, melynek megléte 
az iskolai végzettséggel fordítottan arányos. Ennek oka lehet, hogy a magasabb is-
kolai végzettségűeknek kevesebb a szabadideje, amit inkább a családdal töltenek.

A fiatalok tárgyiasult kulturális tőkével23 való ellátottságának egyik kifejező mé-
rőszáma a háztartásuk könyvekkel való ellátottsága. Átlagosan egy az észak-ma-
gyarországi régióban élő fiatal 270 db könyvvel rendelkezik. Az eltartottaknál ez a 
szám magasabb, hiszen ott az egész család állománya közösként definiálódik. 

A kulturális fogyasztás színtereiben megfigyelhető egy kettészakadás. A me-
gyei jogú városokban és a régió nagyobb városaiban a 15-29 éves fiatalok kétszer 
olyan nagy gyakorisággal férnek hozzá az elitkultúrához – színház, hangverseny, 
könyvtár, múzeum –, mint a községekben élők. Számukra ezek nem, vagy csak ne-
hezen elérhetők. Ők művelődési házakba, helyi diszkókba jutnak el. Ez természe-
tesen elsősorban a közlekedési lehetőségekkel mutat szoros összefüggést, de a 
kulturális intézmények látogatásának gyakorisága az iskolai végzettséggel is pár-
huzamban áll. 

A szabadidő értelmes és aktív eltöltését biztosító intézmények, szervezetek kí-
nálata a pályázati források szűkössége miatt egyre kisebb. Megnőtt viszont a profit-
orientált szolgáltatások száma, ami a nehéz anyagi körülmények között élő fiatalok 
lehetőségét nagyban leszűkíti. Az iskolán kívüli szabadidős elfoglaltságokra leg-
nagyobb esélyük a városi fiataloknak van, míg a kistelepüléseken jellemzőbbek az 
időszakos ifjúsági programok.

A 15-29 éves fiatalok körében a szabadidő eltöltésének egyik lehetséges és 
népszerű aktív formája: a sportolás. Az észak-magyarországi régióban élő fiatalok 
38%-a sportol rendszeresen. A fiúk/férfiak nagyobb arányban, mint a lányok/nők. A 
nem mellett további három tényezővel mutat szoros összefüggést a sportolás gya-
korisága, rendszeressége. Egyrészt az iskolai végzettséggel, mely szerint a diplomá-
sok közül szinte minden második (47%), míg a szakmunkások közül csak minden 
negyedik (27%) sportol. Másrészt minél nagyobb településen él valaki, annál in-
kább jellemző, hogy rendszeresen végez testmozgást. Harmadrészt általánosan el-
mondható, hogy a tehetősek, az anyagiakkal jobban ellátottak kétszer akkora 
eséllyel sportolnak, mint a kevésbé tehetősek, az anyagiakban szűkölködők.24 

A XXI. század az információs társa-
dalmak kora, melyben a világháló be-
folyásolja gondolatainkat, tetteinket és 
otthagyja lenyomatait személyes és tár-
sas életünk mindennapjain.25 Ez az in-
formációs társadalom, a világháló egyre 
szélesebb körben érhető el a régióban élő 
fiatalok számára is, hiszen 84%-uk rendszeresen használ számítógépet és 70%-uk 
számára otthonról elérhető az Internet. A digitális írástudatlanok száma és aránya 
egyre szűkül. Többségükben az idősebbek és az iskolázatlanok tartoznak közéjük. 

23 Bourdieu, P.: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése, Gondolat, 1978
24 Ifjúság2008
25 Feketéné S. M.: „Úgy értsem, ahogy mondják…”, Információs Társadalom, 2003
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Az Internetet leginkább e-mail-ek olvasására (74%), SMS küldésére és fogadására 
(59%), illetve chat-elésre (47%) használják a fiatalok. A számítógép mellett szinte 
minden 15-29 éves fiatal rendelkezik mobiltelefonnal (93%).

1.6. egÉSzSÉg, kÖzÉRzet
Az egészség alapvető emberi jog, melynek megvalósulása több társadalmi 

szektor együttműködését igényli. Az egészség védelme, megőrzése mellett, na-
gyon fontos feladat az egészség fejlesztése. Ez egy olyan folyamat, amely képessé 
teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. 26

A lakosság általános egészségi álla-
pota és az ezzel kapcsolatos problémák 
régiónként nagy eltéréseket mutatnak. A 
területi egyenlőtlenségek tükröződnek 
az egészségi egyenlőtlenségekben is. Az 
észak-magyarországi régióban élők álla-
pota a legtöbb mutató alapján kedvezőt-
len képet jelez: a születéskor várható 
átlagos életkor, a betegségek előfordulási 
gyakorisága, a halálozások gyakorisága 
tekintetében nagy a hátrány más régiók-
kal szemben. Éppen ezért itt különösen 
fontos feladat a tervezett egészségfej-
lesztés, az oktatás, a nevelés és az isme-
retközvetítés, az egészséges életmód 
feltételeinek megteremtése és kibonta-
koztatása, elsősorban a gyermekek és a fi-
atalok, így a 15-29 évesek körében is.

Az egészséges életmódhoz a helyes 
táplálkozáson, az aktív, rendszeres test-
mozgáson túl hozzá tartozik a káros szenvedélyek mellőzése, így a cigaretta, az al-
kohol, illetve a drogmentes élet. A 15-29 éves fiatalok fele még soha nem próbálta 
ki a cigarettát, viszont közel harmaduk napi rendszerességgel szívja. A fiúkra és az 
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezőkre nagyobb arányban jellemző ez 
a káros szenvedély csakúgy, mint az alkoholfogyasztás. A szülői mintának jelentős 
szerepe van a szokás kialakulásában. A drogok fogyasztásának gyakoriságában is-
kolai végzettség szerint nem, viszont típusában megfigyelhetők különbségek. 27

Az egészségkárosító magatartások 
következményeit nem lehet pontosan ki-
mutatni, de a fiatalok meg tudják ítélni 
szubjektív egészségi állapotukat: a 100 
fokú skálán átlagosan 75 pontra, azaz 
meglehetősen jóra értékelték azt. A gyer-

26 Ottawai Charta, Genf, 1986
27 Ifjúság2008
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mektelenek, a diplomás szülők gyermekei és a 15-19 évesek ehhez az átlaghoz ké-
pest magasabbra, míg a gyermekesek, a szakmunkás szülők gyermekei és a 25-29 
évesek alacsonyabbra helyezték állapotukat.

Az észak-magyarországi régióban kialakult a szenvedélybetegek ellátásának 
intézményi köre. Az állami – egészségügyi struktúrán túl egyre jelentősebben ve-
szik ki szerepüket ebből a területből az egyházi szervezetek és a civil kezdeménye-
zések is. Minden megyében működnek drogambulanciák és AA klubok is.

A fiatalok általános közérzetét a múlt – jelen – jövő kontextusában megvizsgál-
va az alábbi következtetések vonhatók le: 

Az elmúlt 10 évvel kapcsolatban rendkívül negatív, pesszimista képet feste-•	
nek a fiatalok, hiszen mind az ország gazdasági helyzetében, mind az emberek 
életszínvonalában 80%-uk romló tendenciát lát. Ehhez képest saját családjuk 
helyzetét kicsivel jobbra értékelik, de ebben az esetben is csaknem kétharma-
duk romló helyzetről számolt be.
Jelenlegi élethelyzetüket 5-ös •	
skálán értékelve a közepes és a jó 
körül szóródnak az eredmények. 
Legrosszabbra a munkavállalás 
esélyeit, legjobbra a baráti kap-
csolatokkal való elégedettségü-
ket értékelik. A fiatalok mindössze 3%-a elégedett egyértelműen azzal, ahogy 
jelenleg él, 10%-uk viszont egyértelműen elégedetlen.
A jövőt a múlthoz és a jelenhez képest valamivel optimistábban látják, hiszen •	
bár 38-47-48%-uk romlást vár a személyes helyzetében, az ország gazdasági 
helyzetében, illetve az emberek életszínvonalában, ugyanakkor negyedük, az-
az 28-24-23%-uk reménykedik a javulásban.28 

1.7. kÖzÖSSÉg, RÉSzvÉtel, kÖzÉlet
A választási részvétel a modern többpárti demokrácia központi jelentősé-

gű fogalma, amely fontos információkat szolgáltat a társadalmi folyamatok egé-
széről, a társadalmi intézmények és normák működéséről is. A választási részvétel 
szintje összefüggésben áll az állampolgárok életkorával: a fiatalok körében a leg-
alacsonyabb, míg az idősebbeknél egyre magasabb, amíg el nem érjük azt a kort, 
amikor az aktív tevékenység természetes módon lecsökken, vagy megszűnik. Ezek 
a tapasztalatok mutatják, mennyire fontos a fiatal választójogosultak ösztönzése a 
részvételre, hiszen a lakosságon belüli számarányukhoz képest a szavazáson mesz-
sze alulreprezentáltak. A fiatalok szavazásra ösztönzése az idő előrehaladtával egy-
re jelentősebb kérdéssé válik, hiszen a középkorú, még a szavazásra ösztönző erős 
tradíciókkal bíró nemzedék inaktív korba lépésével a választási részvétel erősen le-
csökkenhet, ha helyükre nem lép az őket követő korcsoport.29 

A különböző iskolai végzettséggel rendelkező 15-29 évesek érdeklődése a po-
litika iránt nagyon különböző, de általánosságban alacsony szintű. Ennek legfőbb 

28 Ifjúság2008
29 www.firstvoter.org
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okát abban látják, hogy a politikusokat nem érdekli a fiatalok véleménye. 50%-uk 
szerint inkább nincs, míg további 34%-uk szerint egyáltalán nincs lehetőségük a 
közügyekbe, az országos ügyekbe való beleszólásra.

A fiatalok apolitikusságát kifejezi a 
köztársaság intézményeibe vetett bizal-
muk, illetve bizalmatlanságuk mértéke is. 
A 100 fokú skálán a legnagyobb bizalmi 
pontszám – az Alkotmánybíróság iránt – 
is csak 25-ös értéket vesz fel.

Szintén jelzi a 15-29 éves korosztály 
politikától való távolmaradását az a tény, 
hogy a polgári attitűd, a jó állampol-
gár képében az aktív politizálás csak kis 
mértékben van jelen. Ennél sokkal fonto-
sabbnak tartják az aktív, helyi közösségi 
részvételt, a rászorulók segítését, az önál-
ló véleményalkotást és a törvények, normák betartását. 30

2. Ifjúságpolitikai intézményrendszer  
az észak-magyarországi régióban

2.1. FOglAlkOztAtáSI ÉS SzOcIálIS HIvAtAl – MOBIlItáS 
ORSzágOS IFjúSágI SzOlgálAt ÉSzAk-MAgyAROR-
SzágI RegIOnálIS IFjúSágI SzOlgáltAtó IRODA

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat a hazai ifjúsági munka 1995-ben alapí-
tott módszertani központja. 1996-ban 8 fővel kezdte meg működését, ma két köz-
ponti és hét regionális telephelyen 52 köztisztviselő dolgozik.

Az ifjúsági munka célja, hogy a fiatalok könnyebben kapcsolódjanak be a tár-
sadalmi együttműködésekbe, pontosabban találják meg helyüket a gyorsan vál-
tozó világban. Az ifjúsági munka legelterjedtebb módszere a közösségekkel való 
együttműködés, a fiatalok csoportjaival, szervezeteivel való közös munka. A min-
denkori kormány kijelölt minisztériumának felügyeletével ezt a munkát koordinál-
ja és fejleszti Magyarországon immár 15 éve a Mobilitás. 

Az iroda által végzett ifjúsági fejlesztő munka célja, hogy a fiatalok ismerjék fel 
problémáikat és legyenek részesei azok megoldásának, továbbá legyenek képesek 
saját értékeik megteremtésére. Az iroda a közösségi munka eszközrendszerével se-

30 Ifjúság2008
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gíti a fiatalokat felelős felnőtté válásuk útján, illetve erősíti, támogatja közéleti sze-
repvállalásukat.

A Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda ifjúsági- és szervezetfejlesztő munkájá-
nak indoka a „cselekvő társadalom” szükségessége: csak a cselekvő emberek tud-
nak élni az ország adta lehetőségekkel, sőt csak ők tudják a lehetőségek alapjait 
megteremteni.

Az iroda a rendelkezésére álló eszközökkel és erőforrásokkal támogatja a fi-
atalok közösségeinek, informális és formális szervezeteinek fejlődését, az önkor-
mányzatok fiatalokra vonatkozó tevékenységének szakmai támogatását annak 
érdekében, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak arra, hogy kezdeményezhesse-
nek, és a környezetükben létrejövő kezdeményezések aktív részesei lehessenek.

célcsoportunk: 
A Mobilitás Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda a régió-

ban tevékenykedő ifjúsági és civil szervezeteknek, közösségeknek és fiataloknak 
szolgáltatást nyújtó társadalmi szervezetek, gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó 
intézmények valamint önkormányzatok információközvetítő, humánerőforrás-fej-
lesztő, képző és innovációs központjaként működik. 

Kiemelt együttműködő partnereink a fiataloknak információt nyújtó irodák és 
szervezetek, és az önkormányzatokban ifjúsági ügyekkel foglalkozó szakemberek.

Szolgáltatásaink:
Ifjúsági közösségek számára információnyújtás és tanácsadás •	
Önkormányzatok számára információnyújtás és tanácsadás •	
Párbeszéd programokban és érdekérvényesítési kezdeményezésekben való •	
részvételre ösztönzés.
Ifjúsági, közösségi célú hazai és nemzetközi pályázatokról való tájékoztatás, •	
tanácsadás
Euroregionális, határmenti, regionális és kistérségi együttműködések fejlesz-•	
tése 
Képzések tervezése, szervezése, közvetítése •	
Képzői és ifjúságsegítő gyakorlati adatbázis gondozása •	
Európai, nemzetközi ifjúsági kapcsolatok fejlesztése •	
Nemzetközi partnercsoport keresés •	
Eurodesk •	
Hírszolgáltatás, hírlevelek kiadása •	
Módszertani kiadványok gondozása, gyűjtése •	
Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár (a Budapesti Európai •	
Ifjúsági Központtal közösen)
Emberi Jogi Nevelés Ifjúsági Program hazai gondozása (Kompasz)•	

egyéb tevékenység:
Regionális Ifjúsági Tanács titkársági feladatainak ellátása
Regionális ifjúsági hálózatok támogatása, koordinálása
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2.2. MegyeI IFjúSágI SzAkMAI-MóDSzeRtAnI  
SzOlgáltAtó kÖzpOntOk (ISzMk-k)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a szociális és munkaügyi miniszter 
2/2008. (III.31.) SZMM rendelete alapján megyei szintű ifjúsági szakmai-módszer-
tani szolgáltató központok létrehozásáról döntött.

Az ISZMK-k szakmai-módszertani támogatást nyújtanak a Borsod-Abaúj-
Zemplén, Heves, Nógrád megyében lévő településeken zajló ifjúsági munkához. 
A szakmai-módszertani támogatás keretében az alábbi szolgáltatásokat kell biz-
tosítaniuk:

általános jellegű szakmai támogatás az ifjúsági feladatok ellátásához (helpdesk •	
működtetése, képzések, szakmai találkozók és projektlátogatások szervezése, 
szakirodalom biztosítása, pályázati tanácsadás),
helyszíni tanácsadás az ifjúsági korosztály számára nyújtott szolgáltatások •	
stratégiájának, fejlesztési programjának megtervezéséhez, 
helyszíni tanácsadás és szakember biztosítása a szabadidős programok lebo-•	
nyolításához,
helyszíni tanácsadás és szakember biztosítása a közösségi programok, közös-•	
ségfejlesztő folyamatok lebonyolításához,
a HAYICO Szakmai Etikai Kódexében meghatározott információs témakörök •	
biztosítása az ifjúsági információs pontok (és hálózatuk) működtetése érde-
kében.

Az ISZMK szervezetek kötelessége, hogy szolgáltatásaikat hozzáférhetővé te-
gyék az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv részét képező IKSZT-k kialakítását 
célzó fejlesztések keretein belül létrejövő, ifjúsági feladatokat felvállaló közösségi 
terek számára. A tárcaközi együttműködés keretében a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium vállalta, hogy az ISZMK-k 3 éven keresztül térítésmentesen segítik az 
IKSZT-k ifjúsági szolgáltatásainak ellátását.

2.2.1. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ISZMK
Szakmai-módszertani támogatást nyújt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 

Miskolc és Környéke Fiataljaiért Egyesület vezette konzorcium, mely magába fog-
lalja az Őrhegy, a Fiatalok Fiatalokért, és a Sátoraljaújhelyi Ifjúsági Egyesületeket, il-
letve a Bükkalja Közhasznú Alapítványt, 
Az ISzMk szolgáltatásai:

Szakember biztosítása a szabadidős, illetve közösségi programok, közösség-•	
fejlesztő folyamatok lebonyolításához.
Szakmai könyvtár kialakítása és működtetése.•	
Szakmai-módszertani helpdesk működtetése, telefonos és e-mail alapon.•	
Képzések, szakmai találkozók és projektlátogatások szervezése, pályázati ta-•	
nácsadás.
Az IKSZT Címbirtokosok felkeresése, helyszíni tájékozódás, a további IKSZT fo-•	
lyamatban való közreműködési, tanácsadási lehetőség biztosítása.
Az SZMM és a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat által meghatározott állami •	
feladatok végrehajtásában való közreműködés.



21

A megyei települési ifjúsági/ifjúságfejlesztési munka szakmai-módszertani se-•	
gítése helyszíni tanácsadással (pl. felkereső, helyi szolgáltató tevékenység a 
közösségfejlesztési folyamatok, képzések, tréningek, műhelyek, szabadidős 
programok terén).
SWOT analízis (az ifjúságfejlesztési folyamatokat nehezítő jelenlegi, és várha-•	
tó akadályok, nehézségek, az ifjúságfejlesztési folyamatok lehetséges kitörési 
pontjai, jellemző erősségek) készítése és frissítése BAZ megye ifjúsági életéről.
A központ által biztosított szakmai-módszertani szolgáltatások reklámozása.•	
Adatbázis szolgáltatás.•	

2.2.2. Heves megyei ISZMK
Heves megyében a Konszenzus Alapítvány Ifjúságsegítő Szervezete látja el az 

ifjúsági módszertani feladatokat. Feladatuk, hogy szakmai támogatást biztosítsa-
nak az ifjúsági feladatok ellátásához, melynek keretében helpdesket működtetnek. 
Képzéseket, szakmai találkozókat és projektlátogatásokat szerveznek, szakirodal-
mat biztosítanak, pályázati tanácsadást nyújtanak. Igény esetén helyszíni tanács-
adásban is részt vesznek az ifjúsági korosztály számára nyújtott szolgáltatások 
stratégiájának, fejlesztési programjának megtervezéséhez. Szabadidős és közössé-
gi programok, közösségfejlesztő folyamatok lebonyolításához tanácsadást és szak-
embert biztosítanak a helyszínen. Feladataik ellátása során a HAYICO Szakmai Etikai 
Kódexében meghatározott információs témaköröket biztosítják szolgáltatásaik ke-
retein belül az ifjúsági információs pontok (és hálózatuk) működtetése érdekében.

2.2.3. Nógrád megyei ISZMK
A Nógrád Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ 2008. október 01-től 

működik Salgótarjánban. A központ első feladatai közé tartozott a kapcsolatterem-
tés az ifjúsági, és szociális szervezetekkel. Az iroda folyamatosan nyitva tart hét-
köznap 8.00 – 18.00 óra között. Napi szintű az ügyfélkezelés mind az ifjúsági civil 
szervezetek, mind az egyéni ügyfelek tekintetében.

A feladatok során szem előtt tartja az ISZMK az ifjúságfejlesztési munkát, amely 
során az önmagukat fejlesztő ifjúsági csoportok társadalmi munkája hatékonyab-
bá válik, az ifjúsági csoportokat támogató szervezetek, egyének erősödnek.

Az irodai feladatok közé tartozik a folyamatos adatbázis építés (Nógrád megyei 
iskolák, civil szervezetek, ifjúsági civil szervezetek stb.). Megtörtént a kapcsolatfel-
vétel a célcsoport számára segítséget adó intézményekkel, közösségi terekkel, ci-
vil szervezetekkel.

Az elmúlt időszakban számos esetben nyújtottak segítséget több szabadidős, kö-
zösségi, közösségfejlesztő rendezvény, találkozó szervezéséhez, lebonyolításához. 

2.3. IntegRált kÖzÖSSÉgI ÉS SzOlgáltAtó tÉR (IkSzt)
A Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium a 1698/2005/EK rendelet 56. 

cikke alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes vidékfej-
lesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan pályázatot hirdetett az „Integrált Közösségi 
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és Szolgáltató Tér (IKSZT) Cím” elnyerésére. A pályázati felhívás az IKSZT által nyúj-
tandó szolgáltatások között kötelező szolgáltatásként fogalmazta meg:

az ifjúsági közösségi programok szervezését,•	
az ifjúságfejlesztési folyamatok generálását és folyamatkövetését,•	
az ifjúsági információs pont működtetését.•	

Ezeket a szolgáltatásokat az IKSZT-knek térítésmentesen kell biztosítaniuk.
A települési ifjúsági munka számára új lehetőségeket és megfelelő hátteret biz-

tosíthatnak az integrált közösségi és szolgáltató terek. Működésük és szolgáltatása-
ik az ifjúsági közösségek támogatását és megerősítését nagyban elősegítik. Az 
ehhez szükséges feltételek megteremtése az ifjúsági munkának adhat majd újabb 
színtereket és lendületet. Esélyt adnak a hátrányos helyzetű fiatalok bevonására. 
Meghatározó célként jelentkezett jó színvonalú közszolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása a legelmaradottabb térségekben a pusztulófélben lévő közösségi inf-
rastruktúra feltámasztása által. Ezen szolgáltatásokat biztosító épület keretet bizto-
sít minden ágazat, szakterület számára, hogy közszolgáltatásait elérhetővé tegye az 
ötezer fő alatti nem városi ranggal bíró vidéki településeken és térségeikben. Olyan 
szolgáltatásszervezési modellt alakít ki, ami hozzájárul az egyes (köz)szolgáltatások 
fenntarthatóságához, szakmai és finanszírozási szinergiájuk megteremtéséhez.

Az észak-magyarországi régióban 168 település nyerte el az IKSZT cím birtoklá-
sát a pályázók döntő többsége ön-
kormányzat volt, de szép számmal 
találhatóak köztük alapítványok, 
egyesületek, nonprofit kft.-k, illetve 
egyházi szervezetek. 

A pályázat eredményeként szá-
mos olyan településen jöhetnek lét-
re közösségi terek, ahol eddig forrás 
hiányában erre nem nyílt lehetőség. 

IKSZT címet elnyert települések száma megyei és kistérségi bontásban
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A beérkezett pályázatok arányát megyék szerinti bontásban érdemes vizsgálni, 
hiszen az IKSZT keretében a támogatás igénylésére jogosultak körét az 5.000 fő lé-
lekszám alatti települések képezték.

A pályázat nagy sikert aratott a települések körében, az önkormánzyati kutatás 
keretében megkérdezett települések közel fele nyújtott be IKSZT pályázatot. Nóg-
rád megyében ez az arány valamivel magasabb, míg Heves megye elmarad a régi-
ós átlagtól. 

2.4. IFjúSágI InFORMácIóS ÉS tAnácSADó IRODák
Az ifjúsági információs és tanácsadó irodák a fiatalok számára nyújtanak segít-

ségét mindennapi életük során felmerülő problémáik megoldásában, életük tel-
jesebbé tételében, valamint információs szükségleteik kielégítésében. Az irodák 
feladatrendszerében kiemelt fontosságú az elsődleges megelőzés. Ennek megfe-
lelően a fiatalok várható problémáinak megelőzése, illetve csökkentése érdekében 
biztosítják szolgáltatásaikat. Az irodák működése elsősorban a fiatalok személyes 
és hivatásbeli törekvéseinek segítése, támogatása, a fiatalok igényeihez és szük-
ségleteihez kompatibilis, jól strukturált, a fiatalok számára is átlátható, praktikus, 
flexibilis, de stabil standardokon alapuló szolgáltatásrendszer kiépítéséhez kö-
tődik. Feladatuk az információk közvetítése, személyes ügyekben tanácsadás és 
konzultáció, valamint a mindennapi életet könnyítő, segítő szolgáltatások hozzá-
férésének elősegítése. Szolgáltatásaik során az ifjúsági célcsoport sajátosságait és 
igényeit tartják elsősorban szem előtt. Bárki igénybe veheti segítségüket, habár el-
sősorban a megyeszékhelyeken élő és tanuló fiatalokra koncentrálódik a szolgálta-
tások köre, hiszen a lehetőséggel leginkább a helyben élő fiatalok tudnak élni.

Közösségi tereikben lehetőség van olvasni, tanulni, beszélgetni, zenét hallgat-
ni, képzéseket, közösségi programokat szervezni-tervezni, szabad időt eltölteni. A 
személyes problémák megoldásának segítése során biztosítják a névtelenséget és 
titoktartást. Szolgáltatásaik díjtalanok.

Az irodák közösségi terében számos ifjúsági csoport működik, akik önálló-
an szervezik „életüket”, az Irodák biztosítják számukra a szükséges infrastruktúrát, 
munkatársaik segítik önszerveződésüket. A hátrányos helyzetű fiatalok szocializá-
cióját is elősegítik azáltal, hogy mintát, modellt nyújtanak számukra a követendő 
magatartási, viselkedési formákról, továbbá lehetőségük nyílik az internet haszná-
latára is, ami hozzáférést biztosít számukra a széleskörű információszerzéshez. Szol-
gáltatásaik általánosak, valamennyi ifjúsági réteg és csoport számára elérhetőek. 
Szolgáltató koncepciójuk lényege a multifunkcionális jelleg, azaz, hogy egyszerre 
egy időben a lehető legtöbb szolgáltatás elérhető legyen. Maximális tér, lehetőség, 
esély áll a fiatalok rendelkezésére az önszerveződés, a közösségi élet, az ifjúsági kul-
túra „gyakorlására”. A fiatalok biztonságos környezetben, ifjúságsegítők szakmai tá-
mogatása mellett fejthetik ki tevékenységüket.

2.4.1. CÉLPONT Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 
A Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2004 szeptemberében nyílt 

meg. Fenntartó szerve a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány.
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Szolgáltatásaik elsődleges célcsoportja a 14-28 év közötti fiatalok. A Célpont 
Iroda non-profit, humán szolgáltatást biztosító ifjúságsegítői intézmény, amely új 
lehetőségek létrehozásával járul hozzá a fiatalok hasznos és kulturált szabadidő el-
töltéséhez. Információs és tanácsadó tevékenységével segíti a hozzá forduló fia-
talokat mindennapi problémáik megoldásában. Szervező munkája révén helyet 
biztosít alkalmi rendezvényeknek, illetve saját tevékenysége révén önálló progra-
mokat szervez. Az ifjúság számára ingyenesen biztosít:

közérdekű, szabadidős, kulturális és egyéb, a helyi igényekhez igazodó köz-•	
hasznú információkat.
jogi, pályaválasztási, pszichológiai, pályaorientációs és diákjogi tanácsadásokat.•	

Segítséget nyújt az ifjúság, különösen annak veszélyeztetett csoportjai szá-
mára, krízishelyzetek megoldásában. Mentálhigiénés szolgáltatást nyújtókkal fo-
lyamatosan kapcsolatot tart és propagálja ezeket a szolgáltatásokat. Tevékenyen 
közreműködik az önkormányzat által kezdeményezett programok megrendezésé-
ben. Összehangoltan együttműködik a város szakmai és kulturális intézményeivel.

2.4.2. Eger Városi Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Iroda (EVITI) 
A Konszenzus Alapítvány Ifjúságsegítő Szervezete 2006. novembere óta mű-

ködteti önálló helyén az irodát a felsővárosban, a Kallómalom út 88. szám alatt, 
mely egyre ismertebb és népszerűbb a fiatalok körében. 

Az iroda általános célja – ahogy azt a neve is közvetíti –, hogy az Egerben és von-
záskörzetében élő fiatalok szükségleteire, igényeire alapozva információt nyújtson, 
tanácsadással és sok más egyébbel szolgáljon számukra. Velük és értük. 

Az EVITI szolgáltatásai
Információszolgáltatás – •	 munkahelyről, pályaválasztásról, európai uniós ta-
nulásról és munkavállalásról, pályázatokról, kulturális rendezvényekről, sza-
badidős programokról, utazásról, kedvezményekről, olcsó szálláshelyekről, 
albérletekről, sportolási lehetőségekről és sportrendezvényekről, a helyi és or-
szágos szintű egészségügyi és szociális ellátásokról, hivatalokról, más segítő- és 
krízisellátó helyekről, stb. Emellett minden egyéni kérdésre igyekeznek választ 
adni, hiszen kapcsolatban állnak a főbb információszolgáltató pontokkal.
Tanácsadás: •	 főleg jogi, életvezetési, tanulási, illetve pályaválasztási területen. 
Segítségnyújtás:•	  önéletrajzírásban, motivációs levél készítésében, hivatalos 
ügyintézésben (jelentkezési lapok és egyéb nyomtatványok kitöltése, hivata-
los levelek megírása stb.).
Programszervezés: •	 közösségi, szabadidős programokat, kurzusokat, előadáso-
kat és foglalkozásokat igény szerint szerveznek, illetve helyet biztosítanak az 
erre irányuló elképzeléseknek. 7-8. osztályos tanulók számára korrepetálási le-
hetőséget biztosítanak magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 
angol és számítástechnika tárgyakból. 
Irodai szolgáltatások:•	  nyomtatás, fénymásolás.
Egyéb:•	  társasjátékok, léghoki, darts, olvasósarok, internet használati, zenehall-
gatási és filmnézési lehetőség.

Három havonta rendezik meg a nagy népszerűségnek örvendő Csere-bere 
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börzét, amely program keretében lehetőség nyílik könyvek, játékok, ruhák, egyéb 
tárgyak, eszközök elcserélésére. Az EVITI fontosnak tartja, hogy felvegye és folya-
matosan tartsa a kapcsolatot a diák- és hallgatói önkormányzatokkal, ifjúsági szer-
vezetekkel és klubokkal, a kollégiumokkal és középiskolákkal.

Az iroda meghatározó feladata Eurodesk-partnerként a naprakész telefonos, 
e-mailes és személyes információszolgáltatás európai utazással, tanulással, szak-
mai gyakorlattal, munkavállalással kapcsolatban.

2.4.3. Salgótarjáni Ifjúsági Tanácsadó Iroda (SITI)
Az iroda szolgáltatásai elsősorban a fiatalok leszakadása, kallódás, esélyek, le-

hetőségek, autonómia, segítés, közösség, rizikófaktorok, mobilitás, felnövekvés, if-
júság – jelen – jövő témái köré csoportosulnak. A SITI, mint ifjúságsegítő intézmény 
1989 óta nyújt szolgáltatásokat a 15-26 éves korosztály számára. A fiatalok számára 
szolgáltatásokat, információt, segítő odafordulást, meghallgatást biztosítanak. Hit-
vallásuk, hogy a segítő munka elől nem térhetnek ki, és nem is akarnak kitérni.

Alaptételük, hogy igen is „változtatni” akarják a hozzájuk forduló fiatalokat. Ab-
ban akarnak segíteni, mentális támogatást nyújtani, hogy a fiatalok lássák a világ 
által nyújtott lehetőségek széles tárházát, hogy személyes és hivatásbeli életükre 
kiható aktuális kérdéseikre válaszokat találjanak, és nehézségeiket képesek legye-
nek megoldani. 

Szolgáltatásaik átölelik:
A speciálisan fiataloknak szóló információkat (munka, diákmunka, tanulás, •	
képzés, szabadidő, utazás-világjárás, pályázatok, civil információk, segítő szol-
gálatok, közhasznú információk, Európai Uniós, fiataloknak szóló információk, 
pályázatok). Lehetőség van életvezetési, pszichológiai, droginformációs, pá-
lyázatírási tanácsadást, konzultációt, diáktanácsadó szolgálatot igénybe ven-
ni. 
Közösségi terükben lehetőség van a kötetlen beszélgetésre, szabadidő eltöl-•	
tésre, tanulásra, olvasásra, képzések szervezésére, ifjúsági kezdeményezések 
felkarolására. Itt működtetik az „ifjúsági galériát”, ahol fiatalok mutathatják be 
képzőművészeti alkotásaikat.

Szolgáltatásaikat díjtalanul, és anonim módon lehet igénybe venni.
Nyitva tartásuk alkalmazkodik a fiatalok szabad idejéhez, így 12-18 óra között 

biztosítják szolgáltatásaikat. A SITI állandó csoportjai 18-20 óra között tartják fog-
lalkozásaikat. Naponta 50-60 fiatallal kerülnek kapcsolatba. Az iroda alapító tagja a 
Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetségének.
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3. Önkormányzatok ifjúsági feladatellátása 
az észak-magyarországi régióban

Ebben a fejezetben az önkormányzatok ifjúsági feladatellátásának vizsgálatá-
val kívánunk foglalkozni. Kutatásunkkal célunk az önkormányzati ifjúsági feladatel-
látás helyzetének és minőségének feltárása és értékelése volt, melynek keretében 
elvégeztük az észak-magyarországi régióban működő önkormányzatok ifjúsággal, 
ifjúságüggyel kapcsolatos tevékenységének elemzését. 

A kutatás módszertanának meghatározásakor szem előtt tartottuk a 2006-os 
ifjúsági helyzetelemzés metodikáját és a kutatás lebonyolításának lépéseit, így az 
akkori tapasztalatokkal gazdagodva alakítottuk ki a vizsgálat menetét és tartalmi 
elemeit. 

A kutatás elvégzéséhez a kérdőíves módszert választottuk, mely módszer a nyi-
tott és zárt kérdések alkalmazása révén lehetőséget ad mind kvantitatív, mind kva-
litatív elemzések elvégzésére. 

A kérdőív összeállításánál nagyban támaszkodtunk a 2006-os kutatás során 
használt kérdőív kérdéseire, hiszen így lehetőségünk nyílt az elmúlt három év táv-
latában longitudinális vizsgálat elvégzésére is, amely az időközben történt változá-
sok mértékére nyújt rálátást, és enged következtetéseket levonni. 

Természetesen a kérdőív aktualizálására is sor került ugyanakkor, hiszen olyan 
aktualitások, mint az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek működtetése iránti szán-
dék is bekerült a kérdések közé. 

A kérdőív lekérdezésére több módszer kombinációját alkalmaztuk, így ügyelve 
a minta reprezentativitásának megőrzésére. Első körben egy internetes on-line fe-
lületen nyílt lehetőségük az önkormányzatoknak a kérdőív kitöltésére, majd hogy 
a minta reprezentativitását megőrizzük, a telefonos direkt megkeresés módszerét 
alkalmaztuk. 

A minta reprezentativitása területi és a települések jogállása szerint is értelme-
zendő. A mintában az észak-magyarországi régió mindhárom megyéjéből szere-
pelnek települések, figyelembe véve Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád 
megye településeinek számát. Ugyanakkor szignifikáns eltérés mutatkozik az ifjú-
sági feladatok ellátásának milyenségében a települések jogállása szerint, így külön 
kezeltük a város, megyei jogú város, és a község, nagyközség kategóriákat, így az 
elemzés során felszínre kerültek az említett településkategóriák között fellelhető 
releváns különbözőségek. 

A minta összetétele ennek megfele-
lően a következő képet mutatja:

Megye
Község/

nagyközség
Város/megyei 

jogú város
Összesen

Borsod-abaúj zemplén 54 4 58
Heves 18 2 20
nógrád 19 1 20
Összesen 91 7 98
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Természetesen a mintában túlnyomórészt községek szerepelnek, hiszen az 
észak-magyarországi régió településszerkezetében a 610 településből 555 község. 
A települések kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy lehetőség szerint minden kis-
térségből kerüljön település a vizsgálati mintába. 

Az adatok feldolgozásához az SPSS statisztikai szoftvert használtuk, melynek 
segítségével elvégezhettük a zárt kérdések elsődleges statisztikai elemzését, illetve 
a kérdések közötti összefüggések feltárására keresztelemzéseket végeztünk. A szö-
veges válaszok, kiegészítések feldolgozását kvalitatív elemzéssel értékeltük. 

3.1. IFjúSágügyI teRvezÉSt Segítő eleMek
Bár az önkormányzatok egy jelentős része nem tartja nyilván a 15-29 éves korosz-

tályba tartozó fiatalok számát, az idei felmérés eredménye sokkal szebb képet mutat 
e kérdés vonatkozásában, mint a három évvel ezelőtt készült kutatásé. A megkérde-
zettek jelentősen nagyobb száma tudott választ adni erre a kérdésre, ami azt feltéte-
lezi, hogy az önkormányzatok az ifjúságot, mint önálló korcsoportot egyre 
fontosabbnak tekintik, és kezdik felismerni ezen korcsoport társadalmi jelentőségét. 

Bár egyre inkább megjelenik az if-
júság az önkormányzatok tudatában, 
ezen társadalmi csoport tudatos keze-
lése még várat magára. A fiatalok hely-
zetét felmérő elemzések tekintetében a 
városok sokkal előrébb járnak, a megkér-
dezettek 45,5%-a rendelkezik ifjúsági ku-
tatással, míg a községek, nagyközségek 
nagyon kis része készített vagy készíttetett valamilyen, az ifjúság helyzetét feltá-
ró értékelést.

Vizsgálat tárgyát képezte, hogy különítenek-e el az önkormányzatok a költség-
vetésükben pénzalapot ifjúsági ügyekre. A válaszok sajnos sokkal szomorúbb ké-
pet mutatnak, mint 2006-ban. Míg akkor a városok 57%-a rendelkezett elkülönített 
Ifjúsági Alappal, addig mára (a most megkérdezettek körében) ez az arány közel 
18%-ra csökkent. A községek vonatkozásában ez az arány még kisebb, általában 
nincs forrás ifjúsági alap elkülönítésére. 

Bár a költségvetésükből önálló alap 
létrehozását nem tudják finanszírozni 
az önkormányzatok, egyéb eszközökkel 
megpróbálnak hozzájárulni az ifjúságot 
érintő ügyekhez, feladatokhoz. Ösztön-
díjakat (Bursa Hungarica), tehetséggon-
dozási alapokat biztosítanak a fiatalok 
részére, illetve ifjúsági rendezvényekhez 
nem financiális eszközökkel (pl. helyszín) igyekeznek hozzájárulni. Van olyan tele-
pülés, ahol a fiatalok ingyen juthatnak HPV oltáshoz az önkormányzat jóvoltából, 
de találkozhatunk tankönyvtámogatással, kedvezményes lakáshoz jutással, vagy 
akár táboroztatással. 
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3.2 ÖnkORMányzAtI Munkán BelülI IFjúSágpOlItIkAI 
eleMek

A következőkben arra a kérdésre ke-
restük a választ, hogy van-e az önkor-
mányzatnak ifjúsági ügyekkel foglalkozó 
bizottsága. Sok esetben a válaszadók 
nem jelöltek be semmit, azonban felté-
telezhető, hogy az üresen hagyott válasz 
nem-et jelent. Így ennek megfelelő-
en elmondható, hogy a városok önkor-
mányzatai túlnyomórészt működtetnek ilyen bizottságot, míg községek esetében 
ugyanez az arány 25%. 

Míg 2006-ban a városok 93%-a foglalkoztatott ifjúsági referenst, és a községek 
70%-a is alkalmazott ifjúsági ügyekkel foglalkozó munkatársat, addig mára a me-
gyei jogú városok kivételével a mintában szereplő egy településen sem, legyen az 
város vagy község, található ifjúsági referens. 

Az észak-magyarországi régióban jelenleg 19 ifjúsági referens dolgozik. B.-A.-Z. 
megyében 11 fő, Heves megyében 5 fő, Nógrád megyében 3 fő. Többségük a hi-
vatal kinevezett dolgozója, de a tapasztalat azt mutatja, hogy gyakran cserélődik 
a személyük. A tapasztalatok azt is mutatják, hogy az ifjúsági referensek feladata 
megosztott. Bár napi nyolc órában alkalmazzák őket, mégsem teljes munkaidőben 
végzik az ifjúsági munkát, hiszen emellett más területen is dolgoznak. Emiatt kb. 
napi 2-3 órát tudnak szánni a tényleges ifjúsági munkára, de előfordulnak olyan 
időszakok is, amikor teljesen más irányú feladatot végeznek. Egy-két kiemelkedő 
programot bonyolítanak le, ezek főleg pályázati projektek. 

Az általunk szervezett képzéseken, konferenciákon, programokon, találkozó-
kon részt vesznek ugyan, de egyéb elfoglaltságuk miatt a referensi találkozók meg-
szervezése nehézkes. A polgármesterek többsége nincs tisztában az ifjúsági 
referens feladataival, illetve nem tartják fontosnak. Sok helyen összekeverik az ifjú-
sági munkát a gyámüggyel. Azokon a településeken, ahol nincs „ifjúsági referens”, 
alkalmanként a polgármesteri hivatal egy-egy alkalmazottja látja el az ilyen jellegű 
feladatokat.

A községek önkormányzatának több mint egyharmada nem foglalkozik ifjú-
sági kérdésekkel, az ifjúsági feladatok és 
feladatkör nem került nevesítésre. A köz-
ségek esetében inkább a polgármester, 
alpolgármester vagy a jegyző, illetve a 
szociális osztály hatáskörébe tartoznak az 
ifjúsági feladatok, kérdések. 

A városok közel felében az oktatási és 
kulturális osztályok látják el ezeket a fel-
adatokat, míg a polgármesterek ennek 
köszönhetően kisebb mértékben veszik 
kezükbe az ifjúsági ügyeket.



29

3.3. IFjúSágI ÉRDekÉRvÉnyeSítÉS
Az ifjúsági érdekérvényesítés egyik legkézzelfoghatóbb formája a gyermek és/

vagy ifjúsági önkormányzatok működése egy településen, mely lehetőséget nyújt 
a fiataloknak véleményük kifejtésére, az ifjúságot érintő javaslataik megfogalma-
zására és tolmácsolására, illetve helyzetük javítására, társadalmi szerepvállalásuk 
növelésére. A községek esetében nagyon elenyésző az ifjúsági önkormányzatok 
aránya a maga alig 4%-ával, míg a városok közel felében találhatunk ilyen típusú 
érdekérvényesítési kezdeményezéseket. 

Az ifjúsági önkormányzatok érdekérvényesítési ereje elsősorban a döntések 
előkészítésére terjed ki, bár az is tény, hogy mindez a működő diákönkormányzat-
ok felére nem igaz állítás, ők nem kerülnek bevonásra az ifjúságot érintő döntések-
nek sem az előkészítésébe, sem pedig a végrehajtásába. 

A megkérdezett önkormányzatok 
14%-a pénzügyi támogatással is segí-
ti az ifjúsági önkormányzatok működé-
sét, melynek nagysága 500.000 és 1.000 
000 Ft között mozog, egy-két nagyobb 
város, megyei jogú város esetében ez az 
összeg valamivel nagyobb. Néhány tele-
pülés esetében jellemző a természetbeni 
támogatás juttatása a gyermek és/vagy ifjúsági önkormányzatok részére, mely el-
sősorban a működéshez szükséges infrastruktúra biztosításában jelenik meg, több-
nyire irodahelyiség, számítógép, telefon rendelkezésre bocsátását jelenti.

Az ifjúság érdekeit kik is képviselhetnék hatékonyabban, mint magunk a fiata-
lok, ezért következő kérdésünkkel arra kerestük a választ, hogy az ifjúság köréből 
kerülnek-e ki településszintű döntéshozók, azaz van-e az önkormányzatok képvise-
lő testületeiben 30 évesnél fiatalabb képviselő. A felmérés szerint a települések kö-
zel egynegyedénél találhatunk a képviselő testületben fiatalt, sok esetben kettőt, 
vagy akár négy-kilenc fiatalt is. A városok és községek vonatkozásában ez az arány 
csak némi eltérést mutat, nem tekinthető szignifikánsnak a különbség. 

A települések ifjúsági ügyekhez kapcsolódó érzékenységét mutatja az ifjúsági 
témájú kérdések napirendre tűzése. 

Az alábbi diagram az ifjúsági területet érintő kérdések tárgyalásának gyakorisá-
gát mutatja. Elmondható, hogy a városok közel harmada havi rendszerességgel 
foglalkozik ifjúsági témákkal, míg a községek képviselő testületei inkább félévente, 
évente tűzik napirendre ezeket az ügyeket. A 2006-os állapothoz képest a városok 
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jelentős javulást mutatnak, amikor is évente kb. három alkalommal foglalkoztak a 
közgyűlések ifjúságot érintő ügyekkel. 

A leggyakrabban tárgyalt témák a 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti fel-
adatok ellátásának állása, illetve egyéb 
kulturális, közművelődés ügyi kérdések. 
Az ifjúsági pályázatok kérdését a kiírás 
megjelenésétől függően tárgyalják a tes-
tületek, illetve a városi közgyűlés. 

3.4. IFjúSágI kÖzÖSSÉgI teRek
Az ifjúsági közösségi terek meglétét tárgyaló kérdéscsoporttal a települések in-

tézményi ellátottságát kívántuk részleteiben megvizsgálni, tehát az ifjúság számá-
ra nyújtott szolgáltatások meglétének, avagy hiányának vizsgálata került a 
középpontba. 

Az ifjúsági szolgáltató irodák területén elsősorban a városok esetében fontos 
megvizsgálnunk a jelenlegi helyzetet. A községek alig 4%-a rendelkezik ifjúsági in-
formációs irodával, míg a városok kicsivel több, mint egyharmada üzemeltet olyan 
irodát, ahová a fiatalok információért, tanácsért fordulhatnak. A 2006-os helyzet-
hez képest a városok jelentős javulást értek el, hiszen akkor alig 7% üzemeltetett 
információs irodát. A kisebb községek esetében talán nem is elvárás, hogy ifjúsá-
gi irodát működtessenek. Ott sokkal fontosabb, hogy ifjúsági információs pontok 
működjenek.

Ha irodát nem is képesek fenntartani az önkormányzatok információs ponttal 
azért közel a községek 20%-a rendelkezik, míg a városok több mint felében találha-
tunk ifjúsági információs pontot. 

A települések túlnyomó része rendelkezik művelődési vagy közösségi házzal, 
valamennyi városban találhatunk ilyen közösségi teret, míg a kisebb települések 
önkormányzatai nem tudnak fenntartani ilyen intézményeket. 

A leggyakrabban említett közösségi tér a településen található sportpálya, ami 
azt jelenti, hogy a fiatalok közösségformáló tevékenységei még mindig elsősorban 
a különböző sportok, de elsősorban a labdarúgás. 

A teleházak, ifjúsági klubok is megjelennek a települések közel felénél, mint if-
júsági közösségi terek. 
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4. Ifjúsági szervezetek 
az észak-magyarországi régióban

4.1. A kutAtáS MóDSzeRtAnA
Kutatásunkkal fő célunk a régióban működő ifjúsági szervezetek feltérképezé-

se volt, melynek érdekében a helyzetelemzés többek között kiterjedt a szervezetek 
pénzügyi helyzetére, humán kapacitására, infrastruktúrával való ellátottságukra, és 
egyéb a hatékony és eredményes működés szempontjából releváns területekre. 

Első lépésben egy kérdőív összeállítására került sor, mely nyitott és zárt kérdé-
seket egyaránt tartalmazott, így megfelelő alapul szolgált mind kvantitatív, mind 
kvalitatív elemzések elvégzéséhez. Igyekeztünk az iroda adatbázisára támaszkodva 
eljuttatni a kérdőívet a bejegyzett ifjúsági civil szervezetekhez. A több száz megke-
resett szervezet közül 48-an jutatták vissza a kérdőívet, általában a valóban mű-
ködő, aktívan tevékenykedő egyesületek, alapítványok reagáltak a megkeresésre. 
A hiányosan kitöltött kérdőíveket a szervezetek telefonos megkeresése útján tet-
tük teljessé. 

4.2. A SzeRvezetek MűkÖDÉSI teRülete
A szervezetek alapító okiratában megfogalmazott célokat a szervezetek elne-

vezése tömör és velős formában tükrözi, a megkeresett szervezetek tevékenységi 
köre, működésének célja széles skálán mozog, a tehetséges gyermekek támogatá-
sától, a roma érdekképviseleten keresztül a fiatal horgászokon át a különböző kul-
turális szervezetekig mindenféle tevékenység és cél megtalálható az ifjúsági civil 
szervezetek palettáján.

Következő kérdésünkkel a szervezetek aktivitását kívántuk felmérni. Arra keres-
tük a választ, hogy az adott szervezet évente átlagosan mennyi programot, rendez-
vényt valósít meg. A válaszok tükrében leszűrhető egy szervezet aktivitása, 
társadalmi jelentősége, mely a megkérdezettek körében a következő képet mutatja. 
A szervezetek jelenleg is futó programjait, rendezvényeit az alábbi ábra szemlélteti. 

A szervezetek jelentős része, 67%-a elsősorban kulturális programokat, rendez-
vényeket szervez a fiatalok számára, filmklubokat, falunapot, utcabált. Mivel a fia-
talságot tömörítő szervezetek nagy része valamely sport tevékenység köré szervezi 
működését, így a megvalósított programok, rendezvények is sporteseményekhez 
kötődnek. Különböző sportversenyeket (görkorcsolya, röplabda, kerékpár, stb.) 
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szerveznek az év folyamán tagjaik és a további érdeklődők számára. Emellett az if-
júsági jellegű programok és a képzések, tanácsadások szervezése bír nagyobb súly-
lyal, közel minden ötödik szervezet foglalkozik ilyen jellegű programmal. 

 A megkérdezett szervezetek 78%-a 
közhasznúan végzi tevékenységét, míg 
22%-uk nem közhasznú szervezet. Ennek 
egyik oka az lehet, hogy így nagyobb le-
hetőségük nyílik a pályázati források el-
érésére.

A szervezetek tevékenysége is igen 
változatos képet mutat. Ahogy a régió ci-
vil szerveződéseinek száma évről évre egyre gyarapszik, ugyanolyan ütemben fi-
gyelhető meg felvállalt tevékenységeik, feladataik számának növekedése is. Az 
alábbi ábrán láthatjuk, hogy melyek a szervezetek legfőbb tevékenységei. 

Megállapítható, hogy az ifjúsági szervezetek nagy részének működésére jel-
lemző, hogy többféle tevékenységet végeznek. Ennek elsősorban az lehet az oka, 
hogy megpróbálják a környezetükben élő fiatalok igényeit változatos, innovatív 
szolgáltatásokkal kielégíteni, másrészt ezáltal nagyobb lehetőségük nyílik a pályá-
zati források elérésére.

Az ábrán jól látható, hogy melyek a szervezetek legfontosabb tevékenységei. A 
megkérdezettek a kérdésre adható 44 válasz közül a fent említetteket választották, 
mely alapján 22 féle tevékenység azonosítható körükben. Ezek közül jelentősen ki-
emelkedik a kulturális tevékenység, a maga 19%-ával, illetve a gyermek- és ifjú-
ságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, mely 17%. E két tevékenységet 
közhasznú szervezetek folytatják. A nem közhasznú szervezetek esetében három 
fontos tevékenység emelhető ki: sport 9%; kultúra, művelődés, közösségfejlesztés 
7%; illetve információszolgáltatás 7%. Elmondható, hogy a közhasznú szervezetek-
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re hárulnak inkább a fiatalok jogi és szociális segítésének szervezettebb keretei, 
míg a nem közhasznú szervezetek inkább a szabadidős tevékenységek összefogá-
sára és az információszolgáltatásra összpontosítanak.

4.3. ÖnkÉnteSSÉg ÉS A SzeRvezetek AlkAlMAzOttAInAk 
FelMÉRÉSe

A következő kérdésben arra kerestük a választ, hogy a szervezeten belül van-
nak-e önkéntesek, és ha igen, mekkora számban tevékenykednek. Régiónkban 
sincs akkora hagyománya és kultúrája egyelőre az önkéntességnek, mint a nyu-
gat-európai országokban, de évről évre egyre többen tevékenykednek önzetlenül 
és az így végzett munka is egyre elfogadottabbá és természetesebbé válik a fiata-
lok körében. Ennek egyik jelentős előremozdítója az Önkéntes Törvény (2005. évi 
LXXXVIII. tv.).

A civil szférába való részleges, alkalmankénti foglalkoztatás egyik szegmense 
most már a törvényi alapokat is megteremtve jelentheti a későbbiekben a pálya-
kezdő munkanélküli fiatalok foglalkoztatási problémái egy részének megoldását is.

A fiatalok leginkább másokkal közösen, rendszeresen vagy akár csak egyedi 
alkalommal a közös jó érdekében önként, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül te-
vékenykednek ifjúsági és egyéb rendezvényeken, illetve nonprofit és egyházi szer-
vezetek munkájában. Egyre inkább megértik miért fontos, hogy a közös célért 
mások javát is szolgálva részt vegyenek ilyen jellegű tevékenységekben. Azon túl, 
hogy a szűkebb és a tágabb közösséget erősítik önkéntes munkájukkal, saját egyé-
niségük és személyiségük is kiteljesedik, nagyban fejlődik. Úgy válhatnak igazán 
aktív állampolgárokká, ha a szolidaritás és az önzetlen segítségnyújtás élményét is 
megtapasztalták. Tevékenységeik nélkül a régióban lezajlott rendezvények messze 
nem ilyen színvonalon, vagy egyáltalán nem valósulhattak volna meg. Az is biztos, 
hogy jóval kevesebb ifjúsági civil szervezet működne régiónkban az önkéntes ala-
pon végzett munkák, a tenni akarás nélkül.

Az a tény, hogy egyre több szervezet rendelkezik önkéntes segítséggel, mutat-
ja, hogy a társadalom számára is fontos az ifjúsági szervezetek tevékenysége. Az 
alábbi ábrán látható, hogy a szervezetek körülbelül háromnegyedének vannak ön-
kéntesei. Az önkéntesek száma jellemzően 1-10 fő között mozog, az önkéntessel 
rendelkező szervezetek 35%-ában pedig 10 fő feletti az önkéntes létszám.

A további kutatási terület kapcsolódik az önkéntesség kérdéséhez is, ugyanis a 
szervezetek alkalmazotti létszámára voltunk kíváncsiak. Látható, hogy a megkérde-
zett szervezetek közel felében foglalkoztatnak alkalmazottat. A létszám megoszlá-
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sa tekintetében elmondható, hogy 1-10 fő az alkalmazotti létszám az alkalmazottal 
rendelkező szervezetek 80%-ában, és mindössze 20% a 10 fő feletti létszámmal 
rendelkezők aránya. Ezen belül is megkülönböztethető a főállású és a megbízással 
foglalkoztatott alkalmazottak köre, ennek az aránya viszont igen változatos képet 
mutat a szervezetektől függően.

A szervezetek tagjait megkülönböztethetjük az alábbi kategóriák alapján:
magánszemélyek: •	 olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezése-
it elfogadja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érde-
kében történő közreműködésre, és a tagdíjat befizette.
pártolók: •	 pártoló tag lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki 
(amely) a szervezet működését támogatni kívánja. A pártoló tag tagdíjfizetési 
kötelezettségét a szervezetek határozzák meg.
jogi személyek: •	 a jogban megkülönböztethetünk eredeti és származtatott jog-
alanyiságot, a jogi személy származtatott jogalanyiságú, mivel előfeltétele az 
ember, ember nélkül nincs jogi személy. A természeti személytől különböző 
jogalany a jogi személy. A jogi személy a társadalom által elismert és a jog-
rendszer által önálló jogalanyisággal felruházott célvagyon (alapítvány), vagy 
szervezet (például: Rt.). A jogi személy jogképes, jogok illetik és kötelességek 
terhelik.
egyéb: •	 a fentebb említett kategóriákba nem tartozó, de tagsággal rendelkező 
természetes vagy jogi személy.

A felmérés alapján kitűnik, 
hogy a szervezetek tagjainak 
döntő többségében a magán-
személyek tagsága a jellemző. 
A szervezetek 88%-a rendelke-
zik magánszemély taggal. Ez 
jelzi azt is, hogy régiónkban 
az ifjúsági szervezetek tevé-
kenységét segítő, előremoz-
dító folyamatok, a társadalmi 
támogatottság nem csupán a passzív támogatást és jelenlétet jelenti, hanem egy-
re többen aktivizálják magukat a jó ügy érdekében.
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4.4. Az IFjúSágI SzeRvezetek InFRAStRuktúRájA
A közhasznú szervezet létesítő okiratában meg kell határozni a közhasznú szer-

vezet legfőbb szervének, továbbá ügyintéző és képviseleti szervének ülésezési 
gyakoriságát, az ülések összehívásának gyakoriságát, a napirend közlési módját, az 
ülések nyilvánosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára vo-
natkozó szabályokat.

A szervezetek üléseinek 
gyakorisága tekintetében jól 
látható, hogy a szervezetek kö-
zel kétharmada (66%) évente 
többször is ülésezik. A sűrűbb 
„ülésezési naptár” azt is jelen-
ti, hogy a szervezetek jobban, 
közvetlenebbül tudják koor-
dinálni, felügyelni tevékeny-
ségüket, rendezvényeiket, 
így ugyanis gyakrabban nyí-
lik lehetőség a szervezeti visz-
szacsatolásra és az új ötletek 
megvitatására.

A szervezeti kommuniká-
ció eszközei között megtalál-
hatók mind a hagyományos, 
mind az elektronikus híradás-
technikai, telekommunikációs 
eszközök. Jellemző tendencia-
ként megállapítható, hogy a 
szervezeteket a modernebb 
telekommunikációs eszközök 
révén a legegyszerűbb elérni, 
illetve ők is ezeken keresztül 
kommunikálnak. Kimagasló a 
telefon (93%) és az e-mail 
(90%) használata. Emellett a 
hagyományos postai szolgál-
tatások igénybevétele háttér-
be szorult (49%). Mindezek ellenére érdekes megfigyelni, hogy hiába tapasztalható 
az internet nyújtotta lehetőségek egyre jelentősebb igénybevétele, ez jellemzően 
az e-mail használatát jelenti. A megkérdezett szervezeteknek mindössze közel egy-
negyede (24%) használ kommunikációs eszközeik arzenálja között honlapot. Ebből 
is látható, hogy az internet kihasználásában még további lehetőségek rejlenek.

Az ernyőszervezet különböző – általában azonos célok érdekében vagy azonos 
területen működő – civil szervezetek együttműködésére létrejött szervezeti forma. 
Az ernyőszervezet összefogja, koordinálja, támogatja a tagszervezeteket. 
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A felmérésben részt vett szervezeteknek elenyésző százaléka, mindössze 7 
%-uk tagja valamilyen ifjúsági ernyőszervezetnek. Ez arra vezethető vissza, hogy ál-
talában kisebbre értékelik az ernyőszervezethez tartozás előnyeit, mint a tagsággal 
járó esetleges hátrányokat. 

 Elsősorban a pályázati pénzek elosztása és hozzájutása miatt szoktak elállni az 
ernyőszervezethez tartozástól. Így a szervezetek jobbára egyéni, eseti együttmű-
ködési megállapodások alapján fognak össze, és lépnek fel pályázatok elnyerésére, 
rendezvények szervezésére. Ezt a tendenciát mutatják a más szervezetekkel való 
együttműködésre vonatkozó kérdésre adott válaszok is.

A válaszadók 86%-a 
együttműködik más szerve-
zetekkel, és mindössze 14%-
nak nincs más szervezettel 
együttműködési kapcsolata. 
Az együttműködési kapcsola-
tok létesítésének elsősorban 
a nonprofit egyesületek (71%) 
és az állami intézmények (57%) 
a célpontjai. Ezt követik közel 
azonos arányban a gazdálkodó szervezetekkel (29%) és a határon túli magyar szer-
vezetekkel (31%) létesített kapcsolatok.

A szervezetek működéséhez szükséges infrastruktúrával volt kapcsolatos kö-
vetkező kérdésünk. Itt a különböző tárgyi eszközökkel való ellátottságra voltunk kí-
váncsiak, melyek a szervezet tevékenységével és kommunikációjával is szoros 
kapcsolatban állnak.

Látható az ábrán, hogy a 
saját tulajdonú iroda (19%), il-
letve a bérelt iroda (33%) ará-
nya nem olyan meghatározó a 
válaszadó szervezetek eseté-
ben, melynek egyik oka lehet, 
hogy a szervezeti kommuni-
kációnál is látott tendencia 
nemcsak a kommunikáció-
ra korlátozódik, de egyre na-
gyobb számban alkalmazzák 
az elektronikus ügyintézés és 
kapcsolattartás nyújtotta elő-
nyöket a szervezetek, melynek 
egyik következménye, hogy a nagyobb értékű tárgyi eszközök mennyisége vi-
szonylag lecsökken. Ez a szervezetek mobilitását és elérhetőségét is megnöveli, hi-
szen a tevékenységükhöz szükséges információk a modern eszközök segítségével 
könnyen mobilizálhatóak. Természetesen ez nem igaz tevékenységük minden as-
pektusára, de tény, hogy jelentősen befolyásolja a hagyományos eszközállományt.
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Az elektronikus ügyintézést és kommunikációt támogató telekommunikációs 
és irodai eszközökkel rendelkeznek jelentősebb százalékban a szervezetek: számí-
tógép (74%), nyomtató (64%), internetkapcsolat (45%), laptop/notebook (43%). A 
szervezeti kommunikációnál jelentős hangsúllyal szerepelt a telefon, illetve az 
e-mailen keresztül történő kapcsolattartás, ebből fakadóan látható az 
internetkapcsolattal, laptop/notebookkal, telefonnal és mobiltelefonnal való ren-
delkezés közel azonos aránya.

A következő kérdéskör a 
szervezetek gazdálkodásá-
val, illetve forrásszerzésével 
volt összefüggésben. A szer-
vezetek 45%-ának éves költ-
ségvetése 1 millió forint 
alatti, míg 55%-ának 1 millió 
forint feletti. Ezen belül ha-
talmas eltérések mutatkoz-
nak, hiszen a legkevesebb 
összegből gazdálkodó szer-
vezet költségvetése párezer forintos, míg a legnagyobb forrásból gazdálkodó szer-
vezeté több százmilliós.

A szervezetek általában a tagok ál-
tal befizetett tagdíjakból, a tagok ön-
ként vállalt egyéb vagyoni 
juttatásaiból, a külső támogatók által 
bármely jogcímen juttatott pénzesz-
közökből, vagyoni juttatásokból, vala-
mint a szervezetek céljának elérését 
elősegítő vállalkozási tevékenységek 
eredményeiből gazdálkodnak. Ezzel a 
témakörrel szoros összefüggésben van a lehívott pályázati források mennyisége, 
ugyanis az ifjúsági szervezetek éves költségvetésének jelentős részét képezik a pá-
lyázatokon elnyert források.

A fenti ábra plasztikusan szemlélteti, hogy a szervezetek sikeres pályázatainak 
60%-a a Nemzeti Civil Alapprogram pályázati lehetőségeiből származnak. Ezt köve-
tik a megkérdezett szerveze-
tek esetében a Munkaügyi 
Központ foglalkoztatási tá-
mogatásai 21%-kal és az EU 
pályázatok (12%).

A felmérés utolsó kér-
dése az ifjúsági szervezetek 
nemzetközi szervezeti tag-
ságára és együttműködésé-
re vonatkozott. A válaszadó 

Sikeres pályázatok az elmúlt években
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szervezetek mindössze 5%-a tagja valamilyen nemzetközi szervezetnek, és a nem-
zetközi együttműködésekben is csak valamivel több, mint a válaszadók egyharmada 
(29%) vesz részt. Ezek megoszlását az alábbi táblázat mutatja. Ebből jól látszik, hogy 
az együttműködésekben szerepet vállaló szervezetek jelentős része a két- vagy több-
oldalú kapcsolatok és a nemzetközi képzés révén vesz részt az együttműködésben.

 

5. Ifjúsági célú forrásteremtés  
az észak-magyarországi régióban

5.1. gyeRMek- ÉS IFjúSágI AlAppROgRAM
A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram 

Tanácsa által központilag elosztott forrá-
sok (vagyis azok, amiket nem a regionális 
tanácsok pályázatain osztanak szét) össze-
ge 2007 és 2009 között 208 620 900 Ft volt. 
A három év alatt ezen forrás csökkenő ten-
denciát mutat, a három év összesített for-
rásához viszonyítva a 2007-es forrás 
41%-ot, 2008-as 32%-ot, 2009-es 27%-ot 
jelez kiosztható támogatásként.

A három év pályázati forrásaira össze-
sen 40 darab pályázat érkezett be régiónk-
ból, amelyből 25 támogatásban részesült. 
A pályázatok 55%-át Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyéből, 32,5%-át Heves megyéből, 
míg 12,5%-át Nógrád megyéből nyújtot-
ták be. A támogatott pályázatok darabszá-
ma teljes összhangban viszonyul az előbb 
említett megyénkénti százalékos eloszlás-
hoz. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
14, Heves megyében 7, míg Nógrád me-
gyében 4 nyertes projekt valósult meg.

A három évre forrásként rendelkezésre 
álló 208 620 900 Ft-ból, régiónk 9,54%-ban 
részesült 19 917 270 Ft értékben. 2007-
ben a kiosztható források 14,9%-át nyer-
ték el régiónk szervezetei 12 883 270 Ft, 2008-ban 8,3%-át 5 534 000 Ft, 2009-ben 
2,7%-át 1 500 000 Ft értékben. A megyékre jellemző tendencia itt is megfigyelhető, 
2007-2008-ban az elnyert támogatások jelentős hányadát, míg 2009-ben a 100%-
át Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetek használhatták fel.
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A támogatások csökkenő tendenci-
áját magyarázhatja egyrészt a források 
ugyanilyen iránya, illetve a pályázati ki-
írásoknak régiónkban egyre kevesebb 
szervezet tud megfelelni, mivel itt olyan 
rendezvényekkel, illetve programok-
kal lehet pályázni, amik országos, vagy 
legalább két statisztikai régióra kiterje-
dő jelentőségűek. Mindezeket kitűnően 
szemlélteti a támogatási igény görbéje is.

5.2 ÉSzAk-MAgyARORSzágI RegIOnálIS IFjúSágI tAnácS
A Regionális Ifjúsági Tanács (RIT) pályázati keretének felhasználását, céljait el-

sődlegesen a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramról szóló törvény határozza meg, 
mivel a regionális keret ebből a költségvetési előirányzatból származik. A jogsza-
bályban megjelenített támogatási célok azonban inkább gyűjtő jellegűek, ezért 
lehetőséget adnak arra, hogy egy decentralizált támogatási rendszeren belül a pá-
lyázati célokat és támogatási szempontokat a RIT a régió jellemzőit és az itt felme-
rülő igényeket figyelembe véve nagyrészt önállóan alakíthassa ki.

A regionális pályáztatási gyakorlat céljait tekintve alapjaiban 2000 óta változat-
lan. E célok a következők:

a fiatalok öntevékenységének támogatása,•	
az ifjúsági szolgáltatások kialakításának, fejlesztésének támogatása,•	
az ifjúsági szervezetek szervezeti, programépítési és működési stabilitásának •	
előmozdítása,
az ifjúsági közélet élénkítése,•	
a régió megtartó erejének növelése.•	

E célokat olyan általános érvényű elemek egészítik, egészítették ki, mint:
az esélyteremtés és az esélyegyenlőség biztosítása,•	
a szervezetek közötti együttműködések előmozdítása.•	

5.2.1. ÉM RIT 2000-2009
A tíz év pályázati kiírása-

ira összesen 5243 db pálya-
munka érkezett be 1 777 056 
924 Ft támogatási igénnyel. 
Az ÉMRIT minden évben a 
rendelkezésére álló keret tel-
jes összegéig támogatott 
összesen 2564 db pályázatot, 
438 931 699 Ft értékben.

A fent megjelölt célok szem előtt tartásával az Észak-magyarországi Regionális 
Ifjúsági Tanács az elmúlt kilenc évben összesen 63 kategóriában írt ki pályázatot.
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A legtöbb pályamunka a tematikus táborozási programokra érkezett, de jól lát-
ható, hogy az ifjúsági közösségek megerősödését szolgáló programok támogatását 
célzó kategóriákra érkező pályázatok mind a beérkezettek számában, mind a nyer-
tesek számában a második helyet 
foglalja el. Ez is bizonyítja a Tanács és 
az Iroda ezen a területen végzett 
munkájának eredményességét. 

Az alábbiakban, a Tanácshoz pá-
lyázók a beadott pályázataik számát 
figyelembe véve kerültek jogi státu-
szuk szerint csoportosításra.

A beérkezett pályázatok 28,67%-
át egyesületek, 25,82%-át állami 
fenntartású intézmények 18,84%-át 
alapítványok, 8,6%-át öntevékeny 
csoportok, 6,24%-át önkormányzat-
ok, 4,71%-át egyházak és szervezete-
ik, 3,78%-át diákönkormányzatok, 
1-1%-át közalapítványok, cserkész 
szervezetek, 0,5%-át közhasznú tár-
saságok nyújtották be.

A 2000-2009 között 
támogatásban részesített 
2564 db pályamunka kö-
zül 1262 db-ot a civil szer-
vezetek csoportba tartozó 
pályázók, 912 db-ot az intézmények csoportjába, míg 390 db-ot az informális cso-
portba tartozó pályázók adtak be.

A 2000-2009 között kiosztott támogatási összeg 57%-át a civil szervezetek szá-
mára nyújtotta a Tanács. Az állami fenntartású intézmények, önkormányzatok 32%-
ban részesültek a támogatásokból. A RIT másik kiemelt támogatási területe a helyi 
kezdeményezések, nem-formális (öntevékeny) csoportok. Ennek megfelelően a tá-
mogatások 11%-át ezen szervezetek fejlesztésére fordította a Tanács.

A tíz év pályázati ciklusában kiosztott támogatások legjelentősebb részét, 
39,15%-ot az egyesületek támogatására fordította a Tanács. Az alapítványok támo-

Beérkezett pályázatok jogi státusz szerint (db)
(a régión kívüli szervezetek nem kerültek lebontásra)

A pályázók jogi státusz szerinti csoportosítása
Civil szervezetek Intézmények Informális csoportok

egyesület állami fenntartású intézmények Öntevékeny csoportok

alapítvány egyház/egyházi szervezetek Diák/Hallgatói önkormányzatok

közhasznú társaság Önkormányzatok Cserkész szervezetek

közalapítvány

A támogatásban részesülő pályázatok 
jogi státuszcsoportok szerinti megoszlása (%)
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gatása 13,98%-ot tett ki. 1% és 2% között alakult az egyéb civil szervezetek támo-
gatottsága. 

Ugyancsak jelentős az államilag fenntartott intézmények (20,65%) számára 
megítélt támogatás. Az önkormányzatok 7,78%-os, az egyházak 4%-os segítséget 
kaptak projektjeik megvalósításához.

Az informális csoportok bejegyzett szervezetté válását, erősítését, újak kiala-
kítását 49.762.000 Ft-tal segítette elő a tanács. Az öntevékeny csoportok az összes 
támogatás 7,48%-át, a diákönkormányzatok a 2,88%-át, míg a cserkész szerveze-
tek 1%-át nyerték el.

5.2.2. Tendenciák
A következőkben elem-

zésre került jogi státusz sze-
rint a támogatási összeg 
alakulása a Regionális Ifjúsá-
gi Tanács közel tíz éves fenn-
állását tekintve. Itt jelennek 
meg azok az általános cé-
lok, amelyeket a testület pri-
oritásként fogalmazott meg 
támogatási elvként. A vizs-
gálatból is jól látszik, hogy 
három célcsoport állt a Tanács támogatási célkeresztjében a működése egészét te-
kintve. Az egyesületek, mint fő generálói az ifjúsági civil élet fejlődésének, az állami 
fenntartású intézmények, akik elsősorban vidéken a civil bázis hiányában jelentős 
támogatói az ifjúsági kezdeményezéseknek, illetve maguk az öntevékeny ifjúsági 
közösségek, akik élnek demokratikus jogaikkal és maguk szervezik kisebb közössé-
geikben tevékenységüket, programjaikat.

Ez a tendencia az egyes évek támogatási arányait vizsgálva is jellemző a re-
gionális tanács forráselosztó tevékenységére. Az egyesületek által elnyert támo-
gatások általában 30 és 55% között mozgottak. Az alapítványok támogatottsága 
10-20% körül alakult, míg az egyéb civil szervezetek támogatottsága nem haladta 
meg a 3%-ot. Kivételt képez ez alól a 2003-as év, amikor kimondottan ezen szerve-
zetek részére meghívásos pályázatok kerültek kiírásra.

A támogatási összeg megoszlása a jogi státuszcsoportok között (%)
A támogatási összeg megoszlása a jogi státuszcsoportok között (Ft)

Civil szervezetek támogatási aránya évenként (%)
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Az állami fenntartású in-
tézmények évenkénti támo-
gatottsága 10-24 % körüli 
ingadozást mutat, az utóbbi 
években jelentkező vissza-
esés, majd növekedés való-
színűleg a táborozási 
pályázati kategória kereté-
nek változásával magyaráz-
ható. Az önkormányzatok 
támogatottsága a 2004-es 
évben tér el jelentősen, aminek oka a támogatási területek ebben az évben törté-
nő hangsúlyosabb eltolása a civil szervezetek felé. Az egyházak támogatási aránya 
stabilan 3-6% között volt található 2000 és 2009 között, mivel az egyházi közössé-
gek általában nem változnak, illetve az általuk generált ifjúsági csoportok, szerve-
zetek is állandónak mondhatóak. A 2006-tól 2008-ig tartó látványos csökkenését 
csak részben okozhatta a pályázati kiírások változása. Igaz, hogy kevesebb kategó-
riában pályázhattak az egyházak és szervezeteik, de ezen kategóriákra is csekély 
számú pályamű érkezett. A 2009-es évben minden kategóriában nyújthattak be 
pályázatot az egyházak és ifjúsági szervezeteik, így ebben az évben az átlag körül 
alakult a támogatottságuk.

Az informális csopor-
tok támogatására a regioná-
lis tanács minden évben írt 
ki pályázati kategóriát önál-
lóan, vagy valamelyik kate-
góriába „beengedve” őket. 
Minden évre elmondható, 
hogy az adott évben beér-
kezett pályázatok 5-10%-át 
ilyen szerveződések adták 
be. Mivel a Tanács támoga-
tásukat prioritásként kezeli, ezért az 5-10%-os beérkezés ellenére az évenként ki-
osztásra kerülő forrás 10-14%-át kaphatták meg az informális csoportok.

5.3. Ifjúság 2000-2006, Fiatalok Lendületben Program (FLP)
Az Európai Unió Ifjúság 2000-2006 Programja és folytatása a Fiatalok Lendület-

ben Program a 13-29 év közötti fiatalok csoportos cseréit, helyi kezdeményezéseit, 
külföldi önkéntes szolgálatát, illetve külföldi önkéntes fiatalok fogadását, tanul-
mányutakat, fiatalokkal foglalkozó szakemberek továbbképzését támogatta, tá-
mogatja pályázati formában. A programok célja, hogy a fiatalokat egymás jobb 
megismerésére és kölcsönös elfogadására nevelje. 

A RISZI a Fiatalok Lendületben Program és elődje lebonyolításában az észak-
magyarországi régióban megvalósuló képzések szervezésével, információs szolgál-

Intézmények támogatási aránya évenként (%)

Informális csoportok támogatási aránya évenként (%)
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Az állami fenntartású in-
tézmények évenkénti támo-
gatottsága 10-24 % körüli 
ingadozást mutat, az utóbbi 
években jelentkező vissza-
esés, majd növekedés való-
színűleg a táborozási 
pályázati kategória kereté-
nek változásával magyaráz-
ható. Az önkormányzatok 
támogatottsága a 2004-es 
évben tér el jelentősen, aminek oka a támogatási területek ebben az évben törté-
nő hangsúlyosabb eltolása a civil szervezetek felé. Az egyházak támogatási aránya 
stabilan 3-6% között volt található 2000 és 2009 között, mivel az egyházi közössé-
gek általában nem változnak, illetve az általuk generált ifjúsági csoportok, szerve-
zetek is állandónak mondhatóak. A 2006-tól 2008-ig tartó látványos csökkenését 
csak részben okozhatta a pályázati kiírások változása. Igaz, hogy kevesebb kategó-
riában pályázhattak az egyházak és szervezeteik, de ezen kategóriákra is csekély 
számú pályamű érkezett. A 2009-es évben minden kategóriában nyújthattak be 
pályázatot az egyházak és ifjúsági szervezeteik, így ebben az évben az átlag körül 
alakult a támogatottságuk.

Az informális csopor-
tok támogatására a regioná-
lis tanács minden évben írt 
ki pályázati kategóriát önál-
lóan, vagy valamelyik kate-
góriába „beengedve” őket. 
Minden évre elmondható, 
hogy az adott évben beér-
kezett pályázatok 5-10%-át 
ilyen szerveződések adták 
be. Mivel a Tanács támoga-
tásukat prioritásként kezeli, ezért az 5-10%-os beérkezés ellenére az évenként ki-
osztásra kerülő forrás 10-14%-át kaphatták meg az informális csoportok.

5.3. Ifjúság 2000-2006, Fiatalok Lendületben Program (FLP)
Az Európai Unió Ifjúság 2000-2006 Programja és folytatása a Fiatalok Lendület-

ben Program a 13-29 év közötti fiatalok csoportos cseréit, helyi kezdeményezéseit, 
külföldi önkéntes szolgálatát, illetve külföldi önkéntes fiatalok fogadását, tanul-
mányutakat, fiatalokkal foglalkozó szakemberek továbbképzését támogatta, tá-
mogatja pályázati formában. A programok célja, hogy a fiatalokat egymás jobb 
megismerésére és kölcsönös elfogadására nevelje. 

A RISZI a Fiatalok Lendületben Program és elődje lebonyolításában az észak-
magyarországi régióban megvalósuló képzések szervezésével, információs szolgál-

 Az Ifjúság 2000-2006 és a Fiatalok Lendületben Program alprogramjaira
(megfeleltetés szerűen) beadott észak-magyarországi ifjúsági pályázatok száma

* 2006-ban nem volt a jelenlegi demokráciaprojektnek megfelelő kategória

tatással és tanácsadással, 
valamint a hálózatépítést 
célzó tevékenységekkel vesz 
részt. A RISZI-nek tehát nincs 
pályázatkezelői, vagy dön-
tés előkészítői szerepe, de 
információs ellátottsága és 
programfejlesztési tapaszta-
lata révén komoly segítsé-
get nyújt a pályázóknak. 
Emellett folyamatosan tö-
rekszik a régióban működő 
kezdeményezések, szerve-
zetek bevonására a Prog-
ramba.

A beérkezett pályázatok 
53,08%-át ifjúsági cserékre, 
23,08%-át Európai Önkén-
tes Szolgálatra nyújtották 
be a pályázók. Az ifjúsági 
kezdeményezések iránti ér-
deklődés „közepesnek” 
mondható.

A három évben összesen 69 projekt került támogatásra a Programon belül. 
2006-ban 38 db, 2007-ben 20 db, míg 2008-ban 11 db. Összesen 32 ifjúsági cserét, 
26 önkéntes szolgálatot, 6 ifjúsági kezdeményezést, 4 képzést és egy demokrácia-
projektet valósíthattak meg a régió szervezetei.

A 2006 és 2008 közötti időszakban összesen 129 db pályázat érkezett be, mely-
ből 92 db-ot Borsod-Abaúj-Zemplén, 22 db-ot Heves, míg 15 db-ot Nógrád megyé-
ből nyújtottak be. 

A beadott pályázatok viszonylag kis 
számát több okkal is lehet magyarázni. 
Ezek közül a két legmeghatározóbb az ide-
gen nyelvek nem megfelelő ismerete és a 
nemzetközi kapcsolatok hiánya az észak-
magyarországi régió ifjúsági civil szerveze-
teinél és öntevékeny ifjúsági csoportjainál. 
Ezen kívül hiányos módszertani ismere-
tek, a nem-formális tanulás egyéni és tár-
sas kompetenciafejlesztési potenciáljának 
nem ismerete is nagyban hozzájárult, hogy 
meg sem próbálkoztak a pályázatírással.

A támogatás teljes összege 720 977 
euró, melyből a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Az Ifjúság 2000-2006 és a Fiatalok Lendületben Program alprogramjaiban (megfe-
leltetés szerűen) támogatott észak-magyarországi ifjúsági pályázatok száma

* 2006-ban nem volt a jelenlegi demokráciaprojektnek megfelelő kategória

Megítélt támogatás euroban



és
za

k-
m

ag
ya

ro
rs

zá
gi

 r
eg

io
ná

li
s

ifj
ús

ág
i H

el
yz

et
el

em
zé

s 2
00

9

44

megyei szervezetek 74,06%-ban, a Heves megyeiek 11,69%-ban, míg a nógrádi pá-
lyázók 14,25%-ban részesültek. A támogatási arány a beadott pályázatok számát 
tükrözi vissza annyi eltéréssel, hogy a kevesebb nógrádi pályázó valamivel több tá-
mogatást nyert, mint a hevesiek.

5.4 táMOp 5.2.5 gyeRMekek ÉS FIAtAlOk IntegRácIóS 
pROgRAMjAI

A Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram gyermekek és fiatalok integrációs 
programjai pályázati felhívás keretén belül 
régiónkból 45 db pályázat érkezett, amely-
ből 19 projekt valósulhatott meg, 9 db 
Borsod-Abaúj-Zemplén, 5-5 db Heves és 
Nógrád megyében.

Régiónk szervezetei 772 667 385 Ft 
igényeltek gyermek és fiatalok integráci-
ós programjaira a TÁMOP 5.2.5 pályázat 
keretein belül. A támogatások 26%-át Nóg-
rád megyei, 27%-át Heves megyei, 56%-át 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pályázók nyerték el. A nyertes szervezetek céljaik 
megvalósítására 332 464 136 Ft-ot fordíthattak.

5.5. A RÉgIó FORRáSFelvÉtele Az IFjúSágI SzeRvezetek 
vOnAtkOzáSáBAn 2006–2008

Az észak-magyarországi régió területén 
működő szervezetek forrásfelvevő képes-
ségét az Észak-magyarországi Regionális If-
júsági Tanács (RIT), a Gyermek- és Ifjúsági 
Alapprogram Tanács, a Fiatalok Lendület-
ben Program (elődje az Ifjúság 2000-2006 
Program), illetve a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program által kiírt 5.2.5. pályáza-
ti kategóriára benyújtott pályázatok alap-
ján elemeztük.

A vizsgált időszakban összesen 809 db 
pályázat érkezett be a kiíró szervekhez. A 
fenti grafikon jól szemlélteti, hogy a régi-
óban tevékenykedő ifjúsági szervezetek 
73% arányban az ÉMRIT pályázataira, 16%-
ban az FLP programjaira, a GYIA pályázata-
ira 5%-ban és a TÁMOP 5.2.5 kiírásra 6%-ban pályáztak.

A támogatott pályázatok száma szinte az előző arányokat tükrözi. ÉM-RIT 73%, 
FLP 16%, TÁMOP 5.2.5. 5%, GYIA 6% arányban részesül a támogatott 422 db pályá-
zatból.
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Az ifjúsági szektor támo-
gatottsága az elmúlt három 
évben 599 749 125 Ft volt. A 
hazai források szűkösségét jól 
szemlélteti az előző két gra-
fikon. Míg a RIT-nél a nyertes 
pályázatok száma az összes 
nyertes pályázatok számának 
73%-át adja, addig az összes 
támogatási összegnek csak 10%-át. A TÁMOP 5.2.5. esetében a (csak 2008-ban volt 
kiírás) nyertes pályázatok száma az összes nyertes pályázat számához viszonyítva 
5%-os, de a támogatási összeg 56%-os arányt mutat az összes támogatáshoz viszo-
nyítva. Ez az arány az FLP-nél 16-31%, a GYIA pályázatainál 3-6%.

6. Összefoglalás
Az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda szándéka az volt a 

Helyzetelemzés elkészítésével, hogy a 2006-ban már publikált előző kiadványhoz 
hasonlóan bemutassa a régió aktuális ifjúsági és az ifjúsággal foglalkozó szerveze-
teinek helyzetét.

Meggyőződésünk, hogy a kiadványunk támogatást adhat a régióban dolgozó 
szakemberek, szervezetek, intézmények, önkormányzatok számára a mindenna-
pi ifjúságszakmai munka megalapozásához, cselekvési folyamataik megtervezésé-
hez. Sok szakmai fórumon, műhelybeszélgetésen elhangzik, hogy szükség van a 
régió ifjúsági szereplői számára rendszeresen megjelenő aktuális – ifjúsági munká-
hoz kapcsolódó – kutatási anyagokra, átfogó elemzésekre, helyzetképekre ahhoz, 
hogy a gondolataikban meglévő és valószínűsített elképzeléseiket megalapozot-
tan erősíthessék meg. Fontos ez mind az ifjúsági civil szervezetek, ifjúsági közös-
ségek vonatkozásában akkor, amikor a helyi, térségi döntéshozókkal folytatott 
szakmai egyeztetéseken az elképzeléseiket kívánják megismertetni a vezetőkkel. 
De fontos akkor is, amikor a települési önkormányzatok, intézmények a szakmai 
munkájuk tervezése során, széleskörű kitekintésre törekszenek a megalapozott 
döntések meghozatalához.

A Helyzetelemzés több fontos témát igyekszik körüljárni, annak érdekében, 
hogy a régió ifjúsági szereplői széles körének tudjon segítséget nyújtani a minden-
napi munka megalapozásához.

Nélkülözhetetlen egy átfogó ifjúsági élethelyzetkép bemutatása a régió min-
dennapjaiból, melyben a legfontosabb témák mentén vizsgáljuk a régió ifjúsági 
életének változásait az elmúlt időszak viszonylatában. További jelentős elemként 

*260Ft/Euró átlag áron
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foglalkozunk az önkormányzati ifjúsági feladatellátással, annak érdekében, hogy 
régiós szinten legyen mélyebb ismeretünk az önkormányzatok ilyen jellegű mun-
kájáról. 

Új elemként jelenik meg a 2006-ban kiadott Helyzetelemzéshez képest a ré-
gió ifjúsági szervezeteinek mélyebb elemzése. Láthatóvá vált, hogy foglalkoznunk 
szükséges az ifjúsági civil szervezetek vizsgálatával, hiszen a szervezetek megala-
pozott munkájának tervezéséhez nem áll rendelkezésre hasonló regionális szintű 
ifjúsági elemzés.

Az elemzés zárásaként egy mélyebb összehasonlító forrás felhasználási vizsgá-
latot végeztünk az egyes pénzalapok vonatkozásában, melyek segítették az elmúlt 
években a régió ifjúsági szervezeteinek forráshoz jutását.
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A jelen ifj úsági helyzetelemzés – a 2006-ban készített hasonló elemzés folytatása-

ként – felhívja a fi gyelmet a régióban élő fi atalok élethelyzetére, értékrendbeli azo-

nosulásukra, szociális körülményeikre. 

Bemutatja az ifj úságpolitikai intézményrendszer regionális helyzetét. Tükröt kíván ál-

lítani az önkormányzatok ifj úsági feladatellátása elé, bemutatva a jelenlegi állapotok 

pillanatnyi helyzetét.

Az elemzés képet ad a régió ifj úsági szervezeteinek helyzetéről, rámutat a civil szer-

vezeti adottságokra, illetve az elmúlt időszakban zajló változásokra. Fel kívánja hívni 

a fi gyelmet a fi atalok demokráciára nevelésének fontosságára, ami az ifj úsági fejlesz-

tő munka sarkalatos elemeként jelenik meg.

Különböző aspektusból vázolja a régió ifj úsági ágazatának forrásfelvételét az elmúlt 

3-4, illetve 10 év viszonylatában, és tendenciákat kíván kimutatni a regionális forrás-

elosztó testületek általános, és speciális érvényű célkitűzéseit vizsgálva. Rámutat ar-

ra, hogy ezen jelentős források hiányában és továbbiak bekapcsolása nélkül, a régió 

eddigi ifj úsági fejlesztő folyamatai eredményüket vesztik, és ellehetetlenül az ifj úsá-

gi szolgáltató rendszer támogató szerepe a fi atalok élethelyzetének alakításában.

emrihe_bor.indd   1 2011.01.05.   11:40:52


