
Az ifj úsági munka területén az eredményesség szempontjából elengedhetetlen, 

hogy pontos jól körülhatárolt célokat tudjunk megfogalmazni és az ahhoz veze-

tő utat megfelelő módon megtervezni, és mindezek után az utat végigjárva a kí-

vánt célt elérni. Eredményesek akkor lehetünk, ha ismerjük a fi atalok igényeit, 

helyzetét, és környezetét.

Jelen helyzetelemzés célja, hogy bemutassa az ifj úság, az ifj úsággal foglalko-

zó szervezetek, intézmények, szolgáltatások jelen állapotát a Nyugat-dunántúli 

Régióban. Kitörési lehetőségeket fogalmazzon meg, illetve rávilágítson a fi ata-

lok, mint erőforrás szemlélet fontosságára és hozzájáruljon annak minél mar-

kánsabb megjelenéséhez. 

Ezáltal segítséget nyújtson, a fi atalokkal foglalkozó szakemberek, szervezetek, 

intézmények, valamint az önkormányzatok, és térségi fejlesztésekért felelős 

szervezetek számára, a fi atalok élethelyzetének javítására irányuló stratégiájuk 

kimunkálásában. Alapul szolgáljon a helyi, térségi, ifj úsági munka tervezési fo-

lyamataihoz, helyi térségi, regionális tervezési dokumentumok elkészítéséhez.
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Bevezetés
Kiadványunk célja átfogó, a folyamatosság elvére építő, az időszakonként bekö-

vetkező változásokat nyomon követő, a továbbfejlesztés, továbbgondolás lehető-
sét biztosító tanulmány készítése a nyugat-dunántúli régió ifjúsági, ifjúságszakmai 
helyzetéről.

Jelen munkánk kiindulópontjaként a 2005-ben készült Nyugat-dunántúli Re-
gionális Ifjúsági Helyzetelemzés szolgál, annak folytatására, kiegészítésére vállal-
kozunk.

A Helyzetelemzés három nagyobb részre osztható:
Az első rész a nyugat-dunántúli régió fiataljairól ad átfogó képet a demográfiai 

jellemzők, családi viszonyok, oktatás, képzés, foglalkoztatás, marginalizálódás, kire-
kesztettség, gazdasági, szociális helyzet, szabadidő eltöltés, egészség, életmód és 
a közösségi részvétel tükrében. Alapját az Ifjúság 2008 kutatás adatainak másod-
elemzése adja.

A második rész az országos szinttől a helyi szint felé haladva mutatja be az if-
júságszakmai intézményrendszert, valamint a régióban a fiatalok érdekében mű-
ködtetett támogató rendszereket, számukra elérhető szolgáltatásokat. A régióban 
működő szolgáltatások és támogató rendszerek bemutatásának alapja az önkor-
mányzatok körében végzett reprezentatív kutatás és az FSZH Mobilitás Országos 
Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Szolgáltató Iroda számára rendelke-
zésre álló adatok, tapasztalatok.

A harmadik rész a régió ifjúsági célú forrásfelhasználásának tendenciáit vizs-
gálja.

A helyzetelemzés hozzá kíván járulni a régió ifjúságszakmai tervezéséhez, in-
novációjához.
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1. A Nyugat-dunántúli régió ifjúságának 
helyzete, lehetőségei

 
1.1 DeMOgRáFIAI jelleMzők, cSAláDI vISzONyOk éS 

gyeRMekvállAláS

1.1.2 Főbb demográfiai jellemzők a statisztikai adatok tükrében
A nyugat-dunántúli régió né-

pességszáma is követi az országos 
csökkenő tendenciát (1. ábra). Míg 
a régió lakónépességének száma 
1990-ben 1 009 688 fő volt, addig 
2009. január 1-jén már csak 997 
939 fő volt, ami Magyarország mai 
népességének 9,93%-t teszi ki, 
amelynek 44 %-a Győr-Moson-
Sopron megyében, 30 %-a Zalában, 26 %-a pedig Vas megyében lakott. A régió 
1,16%-os népességfogyásának mértéke azonban elmarad az országos szinttől 
(3,18%). A népességcsökkenést a pozitív vándorlási mérleg fékezi valamelyest.

A régió korfája (2. ábra) jól mu-
tatja, hogy legnagyobb népes-
ségszámot a régió lakossága nem 
gyermekkorban éri el. Viszont po-
zitívumként említhető meg, hogy 
az országos helyezettől eltérően a 
régió esetében – még ha kis mér-
tékben is – a 15 éven aluliak száma 
nagyobb, mint a 65 éven felülieké.

Ahogy az megállapításra került, 
a régió népességszáma folyamatosan fogy, külön kiemelendő, hogy ezt a csökkenő 
tendenciát a fiatal lakosság száma is követi, vagyis csökken azon gazdaságilag aktív 
lakosok száma, akik a jövőben a megtermelt munkájuk – és így adójuk – révén fogják 
a gazdaságilag inaktívakat eltartani. A 0-19 éves korosztály 2001. évi 23,6%-os rész-
aránya az előreszámítások szerint húsz év alatt – becslési feltételezéstől függően elté-
rő mértékben – 19-23%-ra csökken. Ez azt jelenti, hogy – az optimista változat mellett 
– 2016-ig 208 ezer fővel csökken az 5-19 éves korosztály létszáma (12%-kal lesz ke-
vesebb fiatal). A munkaképes korú népesség számának csökkenése és az elöregedés 
közvetetten is befolyásolja a közösségi kiadások mértékét és felhasználását, hiszen 
a kevesebb adófizető és más versenyző célok az oktatás helyzetét is nehezítik (Radó 
2005). A régió mindhárom megyéje fiatal népességének a száma csökkent, körülbe-
lül 10%-kal. A legnagyobb ifjú népességet vesztő megye Vas megye volt. Zala megye 
fiataljainak népességfogyása megegyezik a régiós átlaggal (1. táblázat).
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A régió fiataljai 
a megyék közül a 
legnagyobb arány-
ban Győr-Moson-
Sopron megyében 
(20,9%) találhatóak 
az összlakosságon belül, a 15 és 
19 év közötti fiatalok aránya is 
ebben a megyében a legna-
gyobb. A Vas megyei fiatalok 
korosztályának lakosságon belü-
li megoszlása szinte megegyezik 
a Győr-Moson-Sopron megyei 
arányokkal. Zala megyében a fi-
atalok aránya azonban megle-
pően alacsony, a Győr-Moson-Sopron megyei értéknek közel fele, amit magyaráz a 
kedvezőtlen öregségi index és a negatív vándorlási egyenleg (3. ábra).

Az ifjúság arányát vizsgálva az aktív korú népességen belül megállapítható, 
hogy Győr-Moson-Sopron és Vas megye értékei közel azonosak, Zala megyében 
e tekintetben is alacsony az arány, a fiatal korosztályból fele annyian képviseltetik 
magukat a munkaképes korú né-
pességben. Némi optimizmusra 
ad azonban okot, hogy Zala me-
gyében a gyermekkorúak lakó-
népességhez viszonyított aránya 
felzárkózott a másik két megye 
értékéhez, ami remélhetőleg pár 
éven belül kiegyenlíti ezeket a 
területi különbségeket (4.ábra).

Az öregedési index 2001–2009 évi adatait vizsgálva elkeserítő kép tárul elénk, 
hiszen a régió értéke az elmúlt 8 évben 20 százalékkel növekedett (2.táblázat). A 
vizsgált időintervallum minden évében Zala megye rendelkezett a legmagasabb 
értékekkel és a változás is az ő esetében figyelhető meg. Vas és Zala megye kedve-
zőtlen korstruktúrájának okait kutatva elsősorban az mondható el, hogy a család-
alapítás előtt álló fiatalok helyi munkalehetőség híján kénytelenek elvándorolni a 
megye településeiről. Győr-Moson-Sopron megye kedvezőbb értékét pozitív ván-
dorlási egyenlege árnyalja (5,52‰), de esetében is jelentős népességfogyást mu-
tatnak a statisztikai adatok.

1. táblázat Nyugat-dunántúli régió ifjúság népességszámának alakulása 2001, 2004, 2008

Megye 2001 2004 2008
Változás 

2008/2001 (%)
Változás 

2008/2004 (%)
győr-moson-sopron 102 147 100 170 91 305 -10,6 -8,8
Vas 57 936 57 260 49 864 -14,5 -12,9
zala 62 883 62 016 55 428 -11,9 -10,6
nyugat-dunántúl 222 966 219 446 196 597 -11,8 -10,6

Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján.

2. táblázat A régió megyéinek öregségi index értékei 2001-2009

Megye 2001 2004 2008 2009. jan. 1.
Változás %( 
2009/2001)

győr-moson-sopron 91,18 97,37 105,26 106,36 16,65
Vas 94,45 101,77 115,65 118,93 25,92
zala 102,15 112,37 130,06 132,76 29,97
nyugat-dunántúl 95,29 102,85 113,23 115,22 20,91

Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján.
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1.1.3 Az Ifjúság 2008 kutatás régióra vonatkozó eredményei
Tekintettel arra, hogy a vizsgált korosztály mélyebb elemzését kívántuk elvé-

gezni, ezért a régió alapvető szociodemográfiai és területi adatai mellett az Ifjúság 
2008 kutatás nyugat-dunántúli régióra vonatkozó almintájának felhasználásával 
pontosabb megállapításokat tehetünk. A továbbiakban a régió fiatalságára vonat-
kozó megállapítások ezen kutatás adatbázisának eredményein alapulnak. Az Ifjú-
ság 2008 régiós mintájába került fiatalok mindhárom korcsoportból arányosan 
lettek megkérdezve. Családi és életkorukat tekintve a legnagyobb tömegben a 20–
24 éves korosztályba tartozó hajadon vagy nőtlen fiatalok vannak.

A megkérdezett 
15-29 év közötti fia-
talok 85,5%-a haja-
don, illetve nőtlen 
(amiből kb. 15%-uk 
élettárssal él), 11,4%-
uk házas, 2,8%-uk elvált, továbbá 0,3% jelezte, hogy ifjú kora ellenére özvegyen 
maradt (5.ábra). Kiemelkedően magas tehát azon fiatalok száma, akik nem alapítot-
tak még családot. Azok a fiatalok, akik már megházasodtak, átlagosan 23,1 éves ko-
rukban kötelezték el magukat (3. táblázat). 

A házasság, mint a párkap-
csolat preferált formája elveszí-
tette kizárólagos fontosságát, 
ami gazdasági és társadalmi té-
nyezőkkel is összefüggésbe 
hozható. Egyrészt ma már egy-
re többen képesek pár nélkül is 
megállni saját lábukon nemtől 
függetlenül, vagyis nem szorul-
nak a házasság nyújtotta anyagi biztonságra. Másrészt a közvélemény megítélése 
az élettársi kapcsolatokkal szemben is enyhült, aminek hatása van a házasságon kí-
vül született gyermekek számára is. „Míg a nyolcvanas években az összes gyermek 
kevesebb, mint 10%-a született 
házasságon kívül, addig az 1990-
es években már 13%, 2000-ben 
pedig 29%” (Somlai-Tóth 2002).

A kutatásban megkérdezett 
nyugat-dunántúli, 15-29 év kö-
zötti fiatalok meglévő legma-
gasabb iskolai végzettségét a 
mellékelt táblázat tartalmazza.

A régió fiataljainak iskolai 
végzettsége a három települési 
szint között nagy mértékben 
nem különbözik. Elvárásainknak 

3. táblázat A megkérdezettek száma korosztály és családi állapot szerint N=790

Házas Nőtlen,
hajadon Elvált Özvegy Nem

válaszolt Összesen

15-19 éves 1 241 5 0 0 247
20-24 éves 15 228 6 0 4 253
25-29 éves 72 196 11 2 9 290
Összesen 88 665 22 2 13 790

Forrás: Ifjúság2008 kutatás alapján saját szerkesztés.

4. táblázat Legmagasabb iskolai végzettségek megoszlása 
a nyugat-dunántúli régió fiataljai körében 

településtípusok szerint, 2008 (%)

Iskola típusa
Megyei jogú 

város
Város Község

nem mondja meg 0,3 0,0 0,0
Kevesebb, mint 8 osztály 0,7 1,5 1,7
8 osztály 26,5 24,4 30,3
szakmunkásképző, szakiskola 17,8 18,3 23,8
szakközépiskola, technikum 17,8 24,4 20,4
gimnázium 12,5 13,7 10,1
érettségi utáni szakképzés 7,6 3,1 4,8
felsőfokú szakképzés 5,3 1,5 2,2
főiskola 9,5 9,2 5,9
egyetem 2,0 3,1 0,8
doktori iskola 0,0 0,8 0,0
Összesen 100,0 100,0 100,0

Forrás: Ifjúság2008 kutatás alapján saját szerkesztés.
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megfelelően magasabb a szakmunkás végzettségűek aránya és alacsonyabb a 
gimnáziumi érettségit, valamint főiskolai diplomát szerzettek száma a községek-
ben, mint a városokban vagy megyei jogú városokban (4.táblázat).

A jelenleg is tanulmányokat 
folytató nyugat-dunántúli fiata-
lok esetében szignifikáns eltérés 
csupán a szakközépiskolában és 
technikumban tanulók országos 
átlaghoz viszonyított magasabb 
arányában, valamint a régió gim-
nazista tanulóinak alacsonyabb 
megoszlásában figyelhető meg 
(5.táblázat).

A régió megkérde-
zett ifjúságának 76,3%-
a még a családi 
fészekben él, 55,7%-uk 
nukleáris családban, 
csupán 3,5%-uk ren-
delkezik már saját 
gyermekkel. Ahogy azt 
a szám is jól kifejezi, 
túlnyomó többségük 
még a szüleivel és/vagy nagyszüleivel él egy háztartásban, így kíváncsiak voltunk, 
hogy 14 éves korukig hány fő alkotta a családot, milyen családi képet őriznek és 
örökítenek majd tovább. 86,6%-uk a hagyományos szülői felállás mellett nevelke-
dett, 8,1%-ukat már csak egy felnőtt nevelte és kiemelendő, hogy csupán 0,1%-uk 
nőtt fel 14 éves koráig nevelőintézetben. Itt mindenképpen meg kell jegyezni, 
hogy a nyugat-dunántúli régióban a válások száma 2004-ről 2008-ra közel a felére 
csökkent, ami azonban nem adhat bizakodásra teljesen okot, hiszen míg a régió-
ban 2004-ben 655 darab házasságkötés történt, addig ugyanebben az évben haj-
szálra ugyanannyi válást is regisztráltak. Továbbá 2008-ra 30%-kal kevesebb pár 
döntött kapcsolatuk hivatalossá tétele mellett 2004-hez képest. Ez az adat nem fel-
tétlenül azt jelenti, hogy a gyermeket egy egyedülálló szülő fogja felnevelni, csu-
pán annyi feltételezhető, hogy egyre több gyermek nő fel a hagyományos családi 
modelltől eltérő életközösségekben (6.ábra).

Ahogy az már említésre került, a házas családi ál-
lapotú fiatalok átlagos életkora 23,1 év, ami meg-
egyezik a szülővé válás (vagyis az első gyermek 
születésekor regisztrált) átlagos életkorával (23,2 év). 
Vagyis erősen feltételezhető, hogy a már gyermek-
kel rendelkező fiatalok többsége házasságban él. Az 
első gyermek születésekor a lányok (22,7) és fiúk 
(23,8) átlagos életkora között 1,1 év különbség van. 

5. táblázat Tanulói/hallgatói jogviszonyban álló fiatalok megoszlása N=331 (%)

Iskola típusa Országos átlag Nyugat-Dunántúl
általános iskola 2,1 2,1
szakmunkásképző, szakiskola 11,8 13,3
szakközépiskola, technikum 26,2 33,5
gimnázium 22,7 17,8
felsőfokú szakképzés 3,7 4,2
főiskola (régi+Ba képzés) 17,5 16,3
egyetem 10,1 7,9
Posztgraduális képzés 1 0,6
doktori iskola 0,3 0,3
egyéb, nem iskolarendszerű 4,6 3,9
Összesen 100,0 100,0

Forrás: Ifjúság2008 kutatás alapján saját szerkesztés.

6. táblázat Családalapítás várható 
időpontja a megkérdezettek életkora 

és neme szerint (év) N=791
korcsoport szerint Várható életkor

15-19 éves 26,6
20-24 éves 28,9
25-29 éves 31,0

nem szerint
fiú 29,7
lány 27,7

Forrás: Ifjúság2008 kutatás alapján saját szerkesztés.
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A megkérdezettek többsége azonban még nem rendelkezik gyermekkel, a család-
alapítás várható időpontja a fiúk és lányok életkora esetében szintén eltérő. Átlago-
san 2 évvel később szeretnének a fiúk családot alapítani, mint a lányok (6.táblázat). 
A 15-19 éves korosztály átlagosan 27 éves korára tervezi az első gyermeke születé-
sét, a már családot alapítani képes 20-24 éves korosztály a következő korcsoport 
életkorának felső határát, azaz a 29 évet célozza meg. A 25-29 éves korosztály pe-
dig már az ifjúsági korosztályokon kívüli életkorban tervezi a családalapítást.

A munkaerő-piaci esélyeket nagyban meghatározza az iskolázottság. Általá-
ban az iskolai végzettség határozza meg az egyén foglalkozási pályáját. A nyugat-
dunántúli régió fiataljainak édesanyjuk foglalkozása esetében szignifikáns eltérés 
nem mutatkozik az országos át-
laghoz képest, a régió értékei 
szinte megegyeznek az orszá-
gos adatokkal.

A régió esetében nagyobb a 
szakmunkás, a betanított mun-
kás és a diplomához nem kötött 
szellemi munkát végző édes-
anyák aránya, mint az országos 
átlag (7. táblázat).

1.2 OktAtáS, képzéS
1.2.1 Iskolát megelőző intézmények – bölcsődei, óvodai ellátás

A nyugat-dunántúli régió-
ban a 0–3 éves korú gyermekek 
napközbeni ellátását napjaink-
ban 55 bölcsőde biztosítja 2369 
férőhellyel. A beíratott gyerme-
kek száma (3525 fő) lényegesen 
meghaladja a férőhelyek számát 
(régiós szinten 49%-kal), mivel az 
intézmények az apróságok köré-
ben gyakoribb megbetegedések 
miatt a hiányzások magasabb 
számával kalkulálva töltik fel he-
lyeiket. A bölcsődék, illetve a 
bölcsődei gondozásban részesü-
lő gyermekek fele Győr-Moson-
Sopron megyei (8. táblázat).

A 0–41 éves korosztály 8%-a 
jár bölcsődébe. A beíratott gyer-
mekek száma az utóbbi években 

1 Amennyiben indokolt 4 éves korig maradhat bölcsődében a gyermek.

7. táblázat Nyugat-Dunántúl ifjúsága 
az édesanyjuk foglalkozása szerint, 2008

Édesanya/nevelőanya 
jelenlegi/utolsó foglalkozása Országos átlag Nyugat-Dunántúl

mezőgazdasági fizikai munkás 3,1 2,5
segédmunkás (nem mezőgazdasági) 7,7 6,0
Betanított munkás (nem mezőgazdasági) 18,3 22,3
szakmunkás (nem mezőgazdasági) 29,5 31,1
Közvetlen termelésirányító 1,6 1,6
egyéb (diplomához nem kötött) szellemi 22,1 25,5
Beosztott diplomás 11,1 8,2
Vezető 3,4 3,8
Összesen 100,0 100,0

Forrás: Ifjúság2008 kutatás alapján saját szerkesztés.
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folyamatosan emelkedett (2005 és 2008 között 15,6%-kal; különösen intenzív volt 
a növekedés 2007 és 2008 között [7,8%]), az anyák igyekeznek vissza a munkaerő-
piacra. Az esélyek e téren (is) nagyon egyenlőtlenül alakulnak, a régió városainak 
többségében találhatunk bölcsődét, a községekben azonban nem, néhány Győr-
Moson-Sopron megyei kivételtől eltekintve – pl. Rajka, Fertőrákos – ennek hiánya 
komoly gondot okoz a kisgyermekes családoknak (7. ábra). Törvényi előírás szerint 
a tízezer lakos feletti településeken az önkormányzatnak kötelessége bölcsődét 
működtetnie; ezen előírásnak a régióban minden érintett város eleget tesz, sőt szá-
mos olyan kisváros is van (pl. Zalalövő, Csepreg, Répcelak, Jánossomorja, Pannon-
halma), ahol felismerve ezen intézménytípus „elérhetőségének” fontosságát a 
kisgyermekes édesanyák munkavállalási esélyeinek növelésében, biztosítják ezen 
ellátási formát (több helyütt pl. nem önálló bölcsődét működtetnek, hanem az 
óvodában alakítottak ki bölcsődés csoportot). 

Az óvodák száma a vizsgált időszakban (2005–2008 között) csökkent a régió-
ban (legnagyobb számban Zala megyében), az óvodás gyermekek száma azonban 
Győr-Moson-Sopron megyének köszönhetően némileg emelkedett (régiós szinten 
1,2%-kal); napjainkban 30 121 gyermek részesül óvodai ellátásban. Az óvodai fé-
rőhelyek száma a feladat-ellátási helyek csökkenése ellenére több mint 5 ezerrel 
meghaladja az óvodás gyermekek számát. A régióbeli óvodások közel fele (47,5%) 

8. táblázat A bölcsődei, óvodai neveléssel, valamint az iskolai oktatással kapcsolatos legfontosabb mutatók alakulása 
a nappali oktatásban 2005/2006, illetve 2008/2009-es tanévben

Megnevezés

2005/2006-os tanév 2008/2009-es tanév
Győr-Moson-
Sopron me-

gye
Vas megye Zala megye

Nyugat-
dunántúli 

régió

Győr-Moson-
Sopron me-

gye
Vas megye Zala megye

Nyugat-
dunántúli 

régió

Bölcsődék

intézmények száma 24 14 9 47 30 14 11 55
férőhely 1075 590 565 2230 1159 594 616 2369
Beíratott gyermekek száma 1560 757 731 3048 1764 847 914 3525

Óvodák

feladat-ellátási helyek száma 226 141 158 525 223 134 146 503
férőhely 15 858 8989 9646 34493 16 733 9063 9504 35 300
Óvodás gyermek 13 610 7886 8113 29 609 14 310 7786 8025 30 121

általános iskolák

feladat-ellátási helyek száma 198 117 133 448 183 105 117 405
tanulók száma 35 543 21 822 23 475 80 840 32 866 19 609 21 030 73 505

KÖzéPfoKú oKtatási intézményeK  (szakiskolák, speciális szakiskolák)

feladat-ellátási helyek száma 32 19 22 73 28 18 22 68
tanulók száma 6144 3456 3738 13 338 6235 3357 4300 13 892

gimnáziumok

feladatellátási helyek száma 35 15 13 63 33 15 14 62
tanulók száma 9057 4334 4396 18 087 9231 4564 5075 18 870

szakközépiskolák

feladatellátási helyek száma 43 28 26 97 38 23 25 86
tanulók száma 11 159 7096 8349 26 229 11 232 6418 7444 25 094

felsőoktatási intézmények

intézmény 5 7 5 17 3 5 4 12
ebből: kihelyezett 2 6 5 13 – 4 4 8
Hallgatók számax 22 395 6402 3767 32 564 20 847 4627 3735 29 209
ebből: nappali tagozaton tanul 11 905 3061 2936 17 902 12 475 2816 2831 18 122

x Felsőfokú szakképzéssel együtt.
Forrás: KSH Megyei Statisztikai évkönyvek 2008 (2009); Oktatás-statisztikai évkönyv 2008/2009 (2009) alapján saját szerkesztés.
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Győr-Moson-Sopron megyei, negyede Vas, 27%-a Zala megyei. A feladat-ellátási he-
lyek megyék közötti eloszlása szinte teljes mértékben az óvodás gyermekek eloszlá-
sát követi (8. táblázat). Győr-Moson-Sopron megyében a települések többségében 
(76,4%-ában) működik óvoda, viszont az alapvetően aprófalvas településszerkeze-
tű Zala és Vas megyében csupán a települések kevesebb, mint felében (Vasban 45, 
Zalában 42%-ában) van lehetősége a családoknak helyben igénybe venni az óvo-
dai ellátást (így régiós szinten ez az arány 52,5%) (7. ábra).

1.2.2 Közoktatás
általános iskolai oktatás

Az általános iskolákkal való ellátottságot még erőteljesebben befolyásolja az 
aprófalvas településstruktúra: a régió településeinek csupán 42%-ában van lehető-
sége a 6–14 éves korú gyermekeknek helyben kijárniuk az általános iskolát (vagy 
legalábbis annak első 4 osztályát). Győr-Moson-Sopron megyében ez az arány lé-
nyegesen kedvezőbben alakul a nagyobb településméretből kifolyólag: a telepü-
lések közel kétharmadában van általános iskola, Vas, illetve Zala megyében viszont 
csak a települések harmadában működik alapfokú oktatási intézmény (7. ábra). 
2005 és 2008 között egyébiránt a nyugat-dunántúli régióban mind az általános 
iskolai feladat-ellátási helyek, mind az általános iskolások száma csökkent 10%-
kal (legalacsonyabb Győr-Moson-Sopron megyében [8%], legmagasabb Zalában 
[13,6%; ill. 11,6%] volt a csökkenés mértéke), így jelenleg 405 intézményben 73 
505 gyermek vesz részt nappali rendszerű általános iskolai képzésben. Hasonlóan 
az óvodai ellátásban tapasztaltakhoz az általános iskolák közel fele (45%-a) Győr-
Moson-Sopron megyében, negyede pedig Vas megyében található. 

továbbtanulási tervek
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ megyei kirendeltségei évek 

óta próbálnak előzetesen tájékozódni a 8. osztályosok pályaválasztási elképzelésé-
ről. A 2009 januárjában folytatott pályaválasztási felmérés szerint továbbra is ke-
vesen választanak hiányszakmákat, ugyanakkor már első helyen másfél–kétszeres 
túljelentkezés várható a kereskedelem-marketing, a vendéglátó-ipari, az idegen-
forgalmi, a közgazdasági, a műszaki- informatikai, illetve a szoftverfejlesztő szak-
középiskolai képzéseken. A középiskolai tanulmányaik folytatását gimnáziumban 
elképzelők elsősorban az emelt szintű nyelvi képzéseket preferálják, különösen az 
angol, a humán–angol, a matematika–angol, az informatika–angol képzéseken ta-
pasztalható többszörös túljelentkezés (Forrás: Győr-Moson-Sopron megyei általá-
nos... 2009; Vas megyei általános... 2009; Zala megyei általános... 2009).

középfokú oktatás 
A 2008/2009-es tanévben a régióban 64 ezer (63 974) tanuló vett részt középfo-

kú oktatásban (szakiskolában, szakközépiskolában, gimnáziumban), közülük közel 
58 ezren nappali rendszerű képzésben. A diákok 46%-a Győr-Moson-Sopron, 25%-
a Vas, 29%-a Zala megyei intézményben tanul. A diáklétszám 2005 és 2008 között 
minimális mértékben növekedett (a nappali rendszerű képzésben 200 fővel) kö-
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szönhetően a gimnazisták, illetve a szakiskolai tanulók száma emelkedésének, az 
intézmények száma viszont – elsősorban a szakközépiskolák, illetve a szakiskolák 
száma – csökkent (8. táblázat). A képzőintézmények számának csökkenése ellené-
re a régió jól ellátott középfokú iskolákkal, a diákoknak nagyon széles spektrumon 
van lehetőségük általános iskola után tanulmányaik folytatására. Különösen a me-
gyeszékhelyek ellátottsága kiemelkedő mértékű, de a régió legjelentősebb isko-
lavárosai, középfokú oktatási központjai közé tartozik Sopron, Mosonmagyaróvár, 
Keszthely és Nagykanizsa is (8. ábra). Az említett településeken túl azonban a régió 
legtöbb városában, sőt némely községében (Vép, Csapi) is működik középiskola (9. 
ábra ). A középfokú oktatási intézmények ellátási funkciója a környező települések-
re is kiterjed, sőt a jelentősebb központok távolabbról, sok esetben más megyékből 
is vonzanak tanulókat. Legmagasabb a saját megyebeli tanulók aránya a Vas me-
gyei gimnáziumokban és szakközépiskolákban (96,8%, ill. 93,8%), ezzel szemben 
a Győr-Moson-Sopron megyei középiskolákban tanulók 10–12%-a más megyéből, 
elsősorban Komárom-Esztergom, Veszprém, valamint Vas megyéből és Szlovákiá-
ból érkezik. Hasonlóan magas a más megye településeiről érkező diákok aránya 
(11%) a Zala megyei szakközépiskolákban (9. ábra), ide kiemelkedő számban So-
mogy és Veszprém, illetve Vas megyéből jönnek diákok. 

A régió középiskoláiban általában 30–40% körül alakul a bejárók aránya (Smahó 
2007), a kollégisták – akik általában hetente utaznak haza – aránya pedig különö-
sen a Győr-Moson-Sopron megyei gimnazisták, valamint a Vas megyei szakközép-
iskolások körében jócskán meghaladja a 10%-ot, Zalában viszont minden 
iskolatípusban az alatt marad (10. ábra).

A régió megyéiben élő középiskolások döntő többsége (92–96%-a) saját me-
gyebeli képzőintézményt választ az általános iskola utáni tanulmányai folytatása 
helyszínéül. Legmagasabb a 
saját megyei középiskolában 
tanulók aránya (96%) a Győr-
Moson-Sopron megyei fiatalok 
körében. Leginkább a Vas me-
gyei fiatalokra jellemző, hogy 
más megyébe – elsősorban 
Győr-Moson-Sopron és Zala 
megyébe – ingáznak középis-
kolás éveik alatt (11. ábra). A 
Zala megyei lakóhelyű, de nem 
a megyében továbbtanuló di-
ákok elsősorban a Vas, illetve a 
Győr-Moson-Sopron megyei, 
valamint a budapesti közép-
iskolákat részesítik előnyben. 
A budapesti középiskolák a 
Győr-Moson-Sopron megyei 
fiatalok egy részét is vonzzák.
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tanulói ingázás
Az Ifjúság 2008 országos 

kutatás tapasztalatai szerint a 
nyugat-dunántúli mintát alko-
tó, valamilyen oktatási intéz-
ménybe járó fiatalok több mint 
harmada (35,6%) – az országos 
jellemzőknél (43%) lényegesen 
kisebb hányada – tanul helyben, 
azaz nem kényszerül ingázásra 
lakóhelye és a tanintézmény kö-
zött. A még általános iskolai ta-
nulmányokat folytatók körében 
a helyben tanulók aránya jóval 
magasabb (71%). 

A diákok legnagyobb hánya-
da (38,8%) napi szinten ingázik; 
tizedük kevesebb, mint 10 km-es 
távolságra, közel 30%-uk viszont 
annál távolabbra utazik. A tanu-
ló fiataloknak egyébiránt több 
mint fele (53,2%) lakóhelyétől 10 
km-nél távolabbi intézményben 
tanul. Különösen általános ez a 
felsőoktatásban résztvevők, vala-
mint a tanfolyami keretek között 
tanulók körében (előbbiek 78%-
a, utóbbiak kétharmada ottho-
nától 10 km-nél távolabb tanul), 
de az intézményellátottságból 
kifolyólag (8. ábra) a középisko-
lásoknak is közel a fele lakóhe-
lyétől távolabbi intézményben 
folytatja tanulmányait.

A nappali rendszerű képzésben résztvevők harmada egyébiránt – hasonlóan az 
országos arányokhoz – gimnáziumban, negyede szakiskolában, 43%-a pedig szak-
középiskolában tanul. Legmagasabb a gimnazisták aránya Győr-Moson-Sopron 
megyében, Zalában viszont a szakiskolákban tanulók aránya haladja meg némi-
leg a régió másik két megyéjének értékeit (11. ábra). A szakképzésben részesülő 
tanulók (régiós szinten 2008-ban 16 205 fő) legnagyobb hányada a kereskedelem, 
marketing, üzleti adminisztráció (14,7%), valamint a vendéglátás-idegenforga-
lom (13,4%), illetve a gépészet (10,7%) és az építészet (9,4%) szakmacsoportokba2 

2 OKJ szakmacsoportok szerinti besorolás.



ny
ug

at
-d

un
án

tú
li

 R
eg

io
ná

li
s

ifj
ús

ág
i H

el
yz

et
el

em
zé

s 2
00

9

18

tartozó területeken szerez szakmát. Alig néhányan tanulnak viszont nyomdaipa-
ri vagy vegyipari szakmákat (6, ill. 15 fő az egész régióban) (Forrás: Oktatás-statisz-
tikai évkönyv 2009, 102)

1.2.3 Felsőoktatás
A nyugat-dunántúli régióban a felsőoktatási integrációnak köszönhetően két 

egyetem és egy főiskola székhelye található (8. táblázat), ám ezen kívül több régión 
kívüli felsőoktatási intézmény kara, intézete, kihelyezett tagozata is színesíti a palet-
tát. Így jelen van pl. a régióban a veszprémi székhelyű Pannon Egyetem (Szombat-
helyen, Zalaegerszegen, Keszthelyen és Nagykanizsán), a Pécsi Tudományegyetem 
(Szombathely, Zalaegerszeg), a Budapesti Gazdasági Főiskola (Szombathely, Zala-
egerszeg), a Budapesti Műszaki Egyetem (Zalaegerszeg), a Semmelweis Egyetem 
(Szombathely), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (Szombathely) és a Magyar 
Táncművészeti Főiskola is (Szombathely) (Smahó 1997, 302) (7. ábra).

A 2007/2008-as tanévben a régióbeli felsőoktatási intézményekben és a régió-
ba kihelyezett képzési központokban 29 209 fiatal folytatott felsőoktatási tanulmá-
nyokat. Számuk 10%-kal kevesebb, mint a 2005/2006-os tanévben. A csökkenés 
egyértelműen az esti/levelező képzésben résztvevők száma visszaesésének kö-
szönhető, mivel a nappali tagozaton tanuló diákok száma még magasabb is, mint 
2005-ben (8. táblázat), ennek köszönhetően napjainkban a nappali tagozaton ta-
nuló hallgatók aránya meghaladja a 60%-ot (62%), míg az évtized közepén 55% 
volt. A felsőoktatásban tanuló fiatalok 30%-a kollégiumban lakik, különösen ki-
emelkedik a kollégisták aránya a Zala megyei képzőintézményekben tanulók köré-
ben (40%) (10. ábra).

A régió legnagyobb felsőoktatási intézménye a hallgatók száma alapján a sop-
roni székhelyű Nyugat-magyarországi Egyetem, amelynek Sopron mellett Győrben, 
Szombathelyen és Mosonmagyaróváron vannak képzőintézményei. Hallgatóinak 
összlétszáma a 2008/2009-es tanévben meghaladta a 15 ezer főt. A régió másik 
meghatározó egyeteme a győri székhelyű Széchenyi István Egyetem, ahol közel 11 
ezer hallgató tanul. Győrben található az egyházi fenntartású Győri Hittudományi 
Főiskola is, ahol teológus szakon és hittanári szakon folyik képzés. A speciális kép-
zési jellegnek megfelelően az intézmény hallgatóinak száma alacsony (9. táblázat). 
A Széchenyi István Egyetemen az egyetemi és főiskolai szintű képzésben részt ve-

9. táblázat A nyugat-dunántúli székhelyű felsőoktatási intézmények hallgatóinak száma képzési szintenként, 2008/2009 (fő)

Intézmény

Hallgatók száma

Felsőfokú 
szakképzés

Főiskolai
szintű képzés

Egyetemi 
szintű képzés Alapképzés Mester-

képzés
Osztatlan-

képzés

Szakirányú 
tovább-
képzés

PhDDLA Összesen

nyugat-
magyarországi 
egyetem

978 2873 1615 8650 407 0 756 179 15 458

széchenyi ist-
ván egyetem 239 1355 1207 6817 209 673 85 147 10 732

győri 
Hittudományi 
főiskola

0 18 30 148 47 43 6 0 292

Forrás: Oktatás-statisztikai évkönyv (2009, 139–140).



19

vő hallgatók 70%-a, míg a Nyugat-magyarországi Egyetemen 91%-a államilag tá-
mogatott képzésen vesz részt. A teljes hallgatói létszámot tekintve a költségtérítés 
képzésben résztvevők aránya meghaladja a 40%-ot (44–45%).

A régióbeli felsőoktatási intézmények területi elhelyezkedéséből kifolyólag a 
felsőoktatásban részt vevő diákok 70%-a Győr-Moson-Sopron megyében, 18%-a 
Vas megyében, míg 12%-a Zalában tanul. Zala megyében csak kihelyezett karok/
képzőintézmények működnek, így jóval szűkebb területen nyílik lehetőség felsőfo-
kú tanulmányok folytatására, mint Győr-Moson-Sopron, vagy akár Vas megyében. 
Egyébiránt a felsőoktatásban résztvevők legnagyobb hányada Győr-Moson-Sopron 
megyében az üzleti élet (management és igazgatás, kereskedelem – 22,5%), illetve 
a mérnöki tudományok (elektronika, mechanika, járműipar – 18,7%) területén ta-
nul, de meghatározó még a tanárképzésben (8,8%), a szociális képzésben (7,9%), a 
személyi szolgáltatások területén (turizmus, rekreáció – 7,7%) oktatottak aránya is.

Vas megyében a hallgatók relatív többsége, közel harmada (30%) tanárkép-
zésben vesz részt, ezt követi az üzleti élet és irányítás (management és igazgatás 
– 17,8%), a humán tudományok (11%), a személyi szolgáltatások (sport, turizmus – 
10,3%), valamint az újságírás és információ-kezelés (8%) területe. 

Zalában – hasonlóan Győr-Moson-Sopron megyéhez – az üzleti élet terüle-
tén tanulnak a legtöbben (35%), de e területen belül a management és igazgatás 
mellett itt meghatározó a pénzügyi, banki képzés is. Kiemelkedő még a személyi 
szolgáltatások (turizmus, szálloda és étterem – 20%), valamint mezőgazdasági kép-
zésben (12%) résztvevők aránya is (Forrás: Oktatás-statisztikai évkönyv 2009, 112–
113).

legmagasabb iskolai végzettség
A fiatalok legmagasabb iskolai végzettségére nézve a 2008-as Ifjúságkutatás-

ból rendelkezünk adatokkal.
A mintába került nyugat-dunántúli 15–29 évesek több mint fele (54%) befejez-

te már tanulmányait, 46%-a tanul (közülük 4%-nyian nem főtevékenységként ta-
nulnak). A tanulók döntő többsége (68,3%-a) a felmérés ideje alatt középfokú 
intézménybe járt, negyede felsőoktatásban vett részt. E korosztályból a még általá-
nos iskolába járók aránya minimális (2,2%) volt. Nem meghatározó részt tesz ki 
azok aránya (4%) sem, akik tanfolyami keretek között, felsőfokú szakképzésben 
vagy egyéb formában folytatnak tanulmányokat.

Az iskolai tanulmányokat 
már nem folytató 15–29 éve-
sek harmada szakiskolai/
szakmunkás végzettséggel, 
32%-a érettségivel rendelke-
zik. A diplomások aránya kö-
rükben 15%, tizedük viszont 
csak maximum 8 általános 
iskolai osztályt végzett (12. 
ábra). A régió fiataljainak 
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kedvezőbbek a végzettségbeli paraméterei, mint az országos jellemzők, mivel kö-
rükben egyrészt lényegesen alacsonyabb a maximum 8 általános iskolai végzett-
séggel rendelkezők aránya, mint országosan (9,8% szemben a 17,9%-kal), ez a 
különbség a középfokú végzettséggel bírók magasabb arányában köszön vissza, 
mind a szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők, mind az érettségizettek aránya 
magasabb Nyugat-Dunántúlon, mint az országos átlag. A diplomások arányában 
ellenben nem található különbség.

A megszerzett iskolai 
végzettséget leginkább 
a szülők iskolai végzett-
sége befolyásolja (13. áb-
ra). Azoknak, akiknek az 
apja diplomás, a fele szin-
tén felsőfokú végzettsé-
get szerzett és csupán 
9%-uknak nincs meg mi-
nimum a középiskolai 
érettségije, olyan pedig 
egyáltalán nincs közöt-
tük, aki csupán a 8 általános iskolai osztályt végezte el. Azoknak, akiknek az édes-
apja középiskolai érettségivel rendelkezik, a fele szintén érettségizett, 30%-a pedig 
felsőfokú végzettséget szerzett. Ellenben azok körében, akiknek az édesapja ma-
ximum az általános iskolát fejezte be, többségben vannak azok, akik szakmunkás-
képzőt/szakiskolát végeztek (46,6%-uk), sőt több mint harmaduk szintén csak a 8 
általános iskolai végzettség megszerzéséig jutott el, ami nagyon kedvezőtlen mun-
kaerő-piaci pozícióval jár. A diplomások aránya a körükben csupán 3,5%. Hasonló 
mondható el az anyák iskolai végzettségét tekintve. A diplomás anyával rendelke-
ző fiatalok 44%-a maga is diplomás lett, míg azok esetében, akiknek az édesanyja 
maximum általános iskolai végzettséget szerzett, csupán 7% a diplomáig eljutók 
aránya, többségük (48%-uk) szakmunkásvégzettséggel rendelkezik, negyedük pe-
dig – hasonlóan az édesanyjához – csupán az általános iskolát fejezte be.

Az átlagos végzettségi szintek egyébiránt az oktatási expanziónak, a megvál-
tozott társadalmi követelményeknek és az egyéni életcélok átalakulásának kö-
szönhetően növekedtek a szülők generációjához képest. A 13. ábrán jól látszik, 
hogy míg az apák generációjában legáltalánosabb a szakmunkásvégzettség volt, 
és az anyák körében nagyon magas a legfeljebb általános iskolát végzettek ará-
nya, addig a vizsgált fiatal generáció (gyermekek) körében az érettségi a leggya-
koribb végzettség, de a diploma is lényegesen nagyobb arányban fordul elő, mint 
a szüleik körében. A tényleges különbség a két generáció között valószínűleg még 
nagyobb lesz a későbbiekben, mivel az évek során a jelenleg nem tanulók közül 
többen, különösen a fiatalabb korosztályokból dönthetnek úgy, hogy mégis foly-
tatják a tanulmányaikat.
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1.2.3 Tehetséggondozás
Hátrányos Helyzetű tanulók Arany jános tehetséggondozó programja

Az Arany János Tehetséggondozó Programot 2000-ben indította el a Kormány 
azzal a szándékkal, hogy az ötezer főnél kisebb lakosú településekről származó te-
hetséges tanulók felsőoktatásba való továbbtanulási esélyeit növelje. 2003 óta a 
hangsúly a települési hátrányokról a szociális hátrányok csökkentésére került, így 
azóta az ötezer főnél nagyobb lélekszámú településekről is bekerülhetnek diákok a 
programba, amennyiben szociálisan hátrányos helyzetűek. A programba pályáza-
ti úton lehet felvételt nyerni, a jelentkezők egységes tehetségválogatáson (felvéte-
li) vesznek részt.

A program fő céljai:
esélyteremtés: a hátrányos szociális, kulturális, gazdasági hátterű középisko-•	
lás korú tanulóknak egyenlő esélyeket biztosító nevelési-oktatási és támoga-
tási rendszer kialakítása;
a versenyképes tudás megszerzéséhez való megfelelő feltételek megterem-•	
tése, biztosítása; 
tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, személyiség- és képességfejlesztés: a •	
tehetséges tanulók képességeinek sokoldalú és differenciált fejlesztése;
a nevelés és oktatás tartalmának korszerűsítése, minőségének fejlesztése.•	 3 

Országosan 21 gimnázium és 2 szakközépiskola kapcsolódott be egy-egy kol-
légiummal közösen (ez feltétele a részvételnek) e tehetséggondozó, esélyterem-
tő programba. A programban részt vevő összes diákról nem állnak rendelkezésre 
adatok, csak az éppen bekerülő 9. évfolyamosokról. A 2008/2009. tanévben 585, 
míg a 2009/2010-es tanévben 612 tanuló kezdte meg középiskolai tanulmányait az 
Arany János Tehetséggondozó Program keretében4. Általában a jelentkezők mint-
egy kétharmada (61–63%-a) kerül felvételre. 

A nyugat-dunántúli régióban 3 intézmény, a győri Révai Miklós Gimnázium, a 
kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium, valamint a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimná-
zium segíti célzottan a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók társadalmi esélyei-
nek növelését Arany János osztályok indításával. Évente intézményenként 16–18 
diák kerül felvételre e program keretében.

köztársasági ösztöndíj
Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvo-

nalának megtartása céljából a felsőoktatásban részt vevő azon hallgatók részesül-
hetnek, akik:

kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el; •	
szakmai területükön kimagasló munkát végeztek; •	
példamutató közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységet folytatnak.•	

A 2008/2009-es tanévben az ország összes felsőoktatási intézményében 1447 
hallgató részesült köztársasági ösztöndíjban. Nyugat-Dunántúl két meghatározó 
egyetemén összesen 106-an kapták meg kimagasló eredményeik elismeréseként 

3 Forrás: wwwajtp.hu
4 uo.
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ezt a juttatást. Közülük 50-en a Széchenyi István Egyetem, 56-an a Nyugat-magyar-
országi Egyetem hallgatói (Felsőoktatási Statisztikai... 2009).

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Szintén a felsőoktatásban tanuló tehetséges fiatalok támogatására jött létre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, melyet a he-
lyi önkormányzatok az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ír-
nak ki (a pályázatban részt vesznek a megyei önkormányzatok is). A pályázatra az 
adott önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű főiskolai/egyetemi hallgatók jelentkezhetnek. 2009-től nem csak az álla-
mi finanszírozású, hanem a költségtérítéses képzésben résztvevőkre is kiterjesztet-
ték a pályázati lehetőséget. Mindezidáig a nyugat-dunántúli régióban a települési 
önkormányzatok közel 80%-a (országosan 73,4%-a) csatlakozott az ösztöndíjpályá-
zathoz (2009-ben 505 önkormányzat írt ki Bursa Hungarica pályázatot, 2010-re már 
520). Győr-Moson-Sopron megyében a települések 85%-a részt vesz a program-
ban, Vasban és Zalában a háromnegyede. Az utóbbi megyékben még az elmúlt 
években is dinamikusan emelkedett a pályázathoz csatlakozó önkormányzatok 
száma, hiszen még 2005-ben is csupán a települések kevesebb, mint kétharmada 
vett részt a programban. Győr-Moson-Sopron megyében viszont gyakorlatilag már 
a kezdetektől (2001) magas (70%-ot közelítő) volt a Bursa Hungarica pályázatot ki-
író önkormányzatok aránya. 

2008-ban a régióban mintegy 5500-an részesültek Bursa Hungarica ösztöndíj-
ban. A támogatottak számában némi visszaesés figyelhető meg 2007-hez képest, 
köszönhetően a Vas és Zala megyei tendenciának. A Bursa ösztöndíjasok 40%-a 
Győr-Moson-Sopron megyei, 35%-a zalai. Vas megyében nemcsak a Bursa 
Hungaricások száma alacsonyabb a másik két megyéhez képest, de az egy főre ju-
tó átlagos havi önkormányzati támogatás összegét tekintve (3520 Ft) is itt jut a leg-
kevesebb – országos szinten is – a fiataloknak. Győr-Moson-Sopron és Zala 
megyében másfélszer többet áldoznak a települések (és a megyei önkormányzat) 
a hátrányos helyzetű főiskolások, egyetemisták támogatására. Régiós szinten 
egyébiránt havonta közel 19 millió Ft kiosztására került sor; az összeg évek óta, 
csakúgy, mint az egy főre jutó átlagos támogatás összege, nem sokat változott, kü-
lönösen nem pozitív irányba (10. táblázat).

 

10. táblázat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2004–2008 közötti eredményei a nyugat-dunántúli régióban, megyei bontásban

Év-
szám

Csatlakozott települések ará-
nya (%) Támogatottak száma (fő) Egy főre jutó átlagos havi támo-

gatás összege (Ft)
Kiosztott összes havi támogatás(ezer 

Ft)
GyMS Vas Zala Nyugat-

dunántúli 
régió

GyMS Vas Zala Nyugat-
dunántúli 

régió

GyMS Vas Zala Nyugat-
dunántúli 

régió

GyMS Vas Zala Nyugat-
dunántúli 

régiómegye megye megye megye

2004 81,3 52,3 58,8 62,9 1724 1091 1669 4484 3667 3513 4049 3743 5520,0 3137,6 5560,6 14 218,2
2005 80,2 56,9 63,8 66,1 1900 1211 1939 5050 3615 3481 4178 3798 6082,0 3526,6 6907,5 16 516,1
2006 83,5 62,0 65,0 69,2 2139 1316 2009 5464 3808 3520 4127 nincs adat 7335,6 3932,4 7264,6 18 532,6
2007 83,5 65,7 69,6 72,2 2107 1423 2043 5573 3849 3735 4043 3891 7525,1 4569,0 7241,5 19 335,6
2008 86,7 71,8 76,3 77,4 2173 1395 1915 5483 3820 3520 3963 3791 7722,0 4559,5 6698,7 18 980,2

xA települési és a megyei önkormányzatok támogatása együtt.
Forrás: www.bursa.hu alapján saját szerkesztés.
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 tehetségpontok
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, melyet a magyarországi és a határon túli, te-

hetségsegítéssel foglalkozó civil szervezetek hoztak létre, kezdeményezte ún. Te-
hetségpontok megalapítását. A Tehetségpontok feladata, hogy 

segítséget nyújtsanak a fiataloknak tehetségük felismeréséhez, kibontakozta-•	
tásához, valamint segítsék őket abban, hogy minél teljesebb és személyesebb 
információkhoz jussanak a különböző tehetséggondozó lehetőségekről;
segítsék a tehetséggondozó kezdeményezések egymás közötti, illetve a te-•	
hetséges fiatalokkal, azok környezetével (szüleivel, tanáraival, stb.), a te-
hetséggondozásban jártas szakemberekkel és a tehetséggondozást segítő 
különböző szervezetekkel, szereplőkkel való intenzív kapcsolatrendszerének 
kiépítését; 
minél több emberi és anyagi erőforrás vonódjon be a tehetségsegítés folya-•	
matába.5

Napjainkban már 68 településen több mint 160 intézményben működik Te-
hetségpont, melyek egymással hálózatot alkotnak. A nyugat-dunántúli régióban 
Győrben (Talentum Műhely), Sopronban (Nyugat-magyarországi Egyetem Bene-
dek Elek Pedagógia Kar Szociális és Neveléstudományi Intézet), Szombathelyen 
(NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium; Tudor Alapítvány – 
Szombathelyi Tudor Műhely), Nagykanizsán (Piarista Általános Iskola, Gimnázium, 
Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda), valamint Zalaegerszegen (Kölcsey 
Ferenc Gimnázium; Zrínyi Miklós Gimnázium) találhatók az ifjú talentumok felfede-
zését, kibontakozását, szakmai és tudományos fejlődését szervezett módon támo-
gató Tehetségpontok.

1.3 FOglAlkOztAtáS
A nyugat-dunántúli régióban a KSH 2008 évi adatai alapján 420 983 ezer főt 

foglalkoztattak, ez a létszám az országos szint 10,94%-a. 2008-ban Nyugat-Dunán-
túl a régiók közül az ötödik legalacsonyabb foglalkoztatási arányt érte el, csupán 
Észak-Magyarországot és Dél-Dunántúlt előzi meg.

A régióban az aktív korú népesség gazdasági aktivitása 2008-ban 2004-hez ké-
pest 13,1 százalékponttal csökkent. A 2004 évi adatokhoz viszonyítva a 
foglalkoztatotti létszám 2 746 fővel csökkent, míg a munkanélküliek 4 600 fővel let-
tek többen a régióban 2008-ban. Az inaktívak száma nagy mértékben, 10 190 fővel 
csökkent. A munkanélküliségi ráta a Zala megyei települések esetében a legmaga-
sabb, átlagosan 3,7%-kal nőtt. A régióban a Zalakarosi kistérségben növekedett a 
legnagyobb mértékben 2004-ről 2008-ra a munkanélküliek aránya. A munkanélkü-
liek száma ebben a megyében 51,33%-kal emelkedett 2004-ről 2008-ra. A Vas me-
gyei települések a munkanélküliségi ráta tekintetében a Zala megyei adatokhoz 
viszonyítva kedvezőbb helyzetben vannak az 5,68%-os értékkel, azonban a foglal-
koztatottak száma ebben a megyében csökkent a legnagyobb mértékben, továb-
bá a három megyéhez képest ez az egyetlen megye, ahol az aktivitási ráta 2004-ről 

5 Forrás: www.tehetsegpont.hu
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2008-ra csökkent. Győr-Moson-Sopron megye szinte minden „munkaügyi” adat 
esetében növekedést mutat, ez alól azonban a munkanélküliek száma sem kivétel, 
10,18%-kal nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma, amely értékkel a Vas megyei 
átlag (+5,36%) felett helyezkedik el. A foglalkoztatási ráta csak Győr-Moson-Sopron 
megye esetében nőtt, ami elsősorban a megye nagyobb vállalkozássűrűségének, 
valamint a tőkeerősebb és stabilabb ipari ágazatok működésének köszönhető. A 
Csornai kistérség foglalkoztatási adatai kiemelkednek a megye többi kistérségének 
értékeitől, hiszen egyedülálló módon a munkanélküliek számának csökkenése 
mellett a kistérségben átlagosan 7%-kal nőtt a foglalkoztatási és aktivitási ráta (11.
táblázat).

A munkaügyi szakemberek tapasztalata szerint nőtt a feketefoglalkoztatás, ami 
abból látható, hogy a bejelentett álláskeresők egy része egy idő után „eltűnik”. 
Csökkent a régióban kínált külföldi álláslehetőségek száma is. A nyugat-dunántúli 
régióban összesen 3,2 milliárd forint támogatást szereztek a pályázók munkahe-
lyek megőrzését szolgáló alapokból. A gazdasági válság után a hátrányos helyzet-
ben lévő álláskeresők számára TÁMOP programokból nyújtandó források nyílnak 
meg, amiből 1 100 fő számára indítanak 92 különböző tanfolyamot, 900 dolgozó-
nak pedig bértámogatást tudnak nyújtani.

11. táblázat Nyugat-Dunántúl 15-64 év közötti népességére vonatkozó munkaügyi adatok KSH kistérségenként, 2004, 2008
Munkanélküliségi

ráta (%)
Munkanélküliek

száma (fő) Foglalkoztatottak száma (fő) Foglalkoztatási 
ráta (%) Aktivitási ráta (%)

Kistérségek 2004 2008 2004 2008 2004 2008 Változás 2004 2008 2004 2008
Csornai 4.53 3.85 683 622 14 391 15 522 7,86 60.3 67.7 63.1 70.4
győri 4.14 4.73 3 168 3 805 73 352 76 676 4,53 58.8 62 61.3 65.1
Kapuvári 6.86 4.87 751 569 10 199 11 125 9,08 60.6 69.6 65.1 73.2
moson magyar-
óvári

3.59 4.2 1 122 1 381 30 164 31 485 4,38 59.2 62.2 61.4 65

Pannonhalmi 4.89 6.01 327 429 6 358 6 705 5,46 54.7 58.7 57.6 62.5
soproni 2.87 2.6 1 170 1 093 39 605 40 889 3,24 60.6 62.3 62.4 64
téti 5.67 6.65 451 554 7 502 7 775 3,64 58.6 60.8 62.1 65.1
Győr-Moson-
Sopron megye

4,05 4,26 7 672 8 453 181 571 190 177 4,74 59,3 62,9 61,8 65,7

Celldömölki 4.93 5.46 596 643 11 490 11 142 -3,03 65.5 66.3 68.9 70.1
Csepregi 4.4 5.7 203 253 4 415 4 185 -5,21 60.7 58.7 63.5 62.2
Körmendi 6.52 5.2 705 526 10 103 9 585 -5,13 66.9 64.8 71.5 68.4
Kőszegi 5.36 6.93 408 485 7 207 6 515 -9,60 59.1 52 62.4 55.8
Őriszentpéteri 7.1 7.53 224 238 2 930 2 921 -0,31 63.8 68.3 68.7 73.9
sárvári 4.94 5.16 874 864 16 802 15 891 -5,42 66.3 63.9 69.8 67.4
szentgotthárdi 7.9 8.34 534 547 6 223 6 015 -3,34 59.8 60.2 65 65.6
szombathelyi 4.21 4.86 2 232 2 430 50 726 47 619 -6,13 64 60.8 66.9 63.9
Vasvári 7.66 9.76 493 619 5 941 5 720 -3,72 61.2 61.1 66.3 67.7
Vas megye 5,13 5,68 6 269 6 605 115 839 109 591 -5,39 63,9 61,1 67,3 64,8
Hévízi 4.3 6.93 224 332 4 984 4 461 -10,49 63.1 53.3 65.9 57.2
Keszthelyi 4.57 6.95 700 1 032 14 630 13 820 -5,54 61.8 58.1 64.8 62.5
lenti 5.65 7.14 599 754 10 008 9 813 -1,95 66.6 67.5 70.6 72.7
letenyei 7.76 11.98 597 951 7 098 6 986 -1,58 60.4 61.7 65.5 70.1
nagykanizsai 5.16 7.96 1 616 2 518 29 697 29 120 -1,94 62.1 62.9 65.5 68.4
Pacsai 5.31 9.69 255 460 4 548 4 288 -5,72 64.9 60.8 68.6 67.3
zalaegerszegi 4.04 5.9 1 826 2 585 43 386 41 236 -4,96 64.5 61.4 67.2 65.3
zalakarosi 8.69 16.19 420 801 4 413 4 148 -6,00 53.2 49.6 58.3 59.2
zalaszentgróti 6.75 10.19 547 833 7 555 7 341 -2,83 61.8 61.5 66.3 68.5
Zala megye 5,1 7,81 6 783 10 265 126 319 121 213 -4,04 62,9 61,1 66,3 66,3
Nyugat-
Dunántúl

4.66 5,67 20 724 25 324 423 729 420 983 -0,65 61.6 56,70 64.6 61,50

 Forrás: Saját szerkesztés az ÁFSZ online adatbázisa alapján.



25

2008-ra csökkent. Győr-Moson-Sopron megye szinte minden „munkaügyi” adat 
esetében növekedést mutat, ez alól azonban a munkanélküliek száma sem kivétel, 
10,18%-kal nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma, amely értékkel a Vas megyei 
átlag (+5,36%) felett helyezkedik el. A foglalkoztatási ráta csak Győr-Moson-Sopron 
megye esetében nőtt, ami elsősorban a megye nagyobb vállalkozássűrűségének, 
valamint a tőkeerősebb és stabilabb ipari ágazatok működésének köszönhető. A 
Csornai kistérség foglalkoztatási adatai kiemelkednek a megye többi kistérségének 
értékeitől, hiszen egyedülálló módon a munkanélküliek számának csökkenése 
mellett a kistérségben átlagosan 7%-kal nőtt a foglalkoztatási és aktivitási ráta (11.
táblázat).

A munkaügyi szakemberek tapasztalata szerint nőtt a feketefoglalkoztatás, ami 
abból látható, hogy a bejelentett álláskeresők egy része egy idő után „eltűnik”. 
Csökkent a régióban kínált külföldi álláslehetőségek száma is. A nyugat-dunántúli 
régióban összesen 3,2 milliárd forint támogatást szereztek a pályázók munkahe-
lyek megőrzését szolgáló alapokból. A gazdasági válság után a hátrányos helyzet-
ben lévő álláskeresők számára TÁMOP programokból nyújtandó források nyílnak 
meg, amiből 1 100 fő számára indítanak 92 különböző tanfolyamot, 900 dolgozó-
nak pedig bértámogatást tudnak nyújtani.

12. táblázat A 15-24 éves foglalkoztatottak száma 
és aránya ágazatonként, 2008

2004 2008 Változás 
2004/2008 (%)fő % fő %

mezőgazdaság 1 528 4,08 1 607 4,95 5,2
ipar 16 593 44,28 14 195 43,70 -14,5
szolgáltatás 19 351 51,64 16 679 51,35 -13,8
Összes 37 472 100,00 32 481 100,00 -13,3

Forrás: saját szerkesztés KSH adatai alapján.

A foglalkoztatás nagymérvű 
csökkenése együtt járt a foglal-
koztatási szerkezet jelentős át-
alakulásával. A mezőgazdasági, 
ipari, építőipari és egyéb foglal-
kozásúak részaránya jelentősen 
változott. A 15-24 év közöttiek 
foglalkoztatási szerkezete jelentősen átalakult. Míg az agráriumban foglalkoztatot-
tak száma 5,2%-kal növekedett, addig az iparban és a szolgáltató szektorban dol-
gozók aránya több mint 10%-kal csökkent. Összességében 2004-ről 2008-ra a 15-24 
év közötti foglalkoztatottak száma 4991-gyel csökkent, ami a régió 2008. évi össze-
foglalkoztatottak számának 1,2%-át teszi ki (12. táblázat).

A régiók munkaerőpiacán 
pontosan kimutatni az ifjúság 
„jelenlétét” statisztikai adatokkal 
nehézkes. A munkaügyi hivata-
lok adatai alapján azonban meg-
állapítható, hogy csökken a 
munkanélküli fiatalok aránya a 
régió összes nyilvántartott állás-
keresőjén belül. Marginális ré-
szét teszi ki a 0-16 éves korosztály: 2004-ben csupán 28 olyan település volt 
(elsősorban városok esetében), ahol regisztráltak 16 évesnél fiatalabb munkanélkü-
lit, összesen 43 főt, 2008-ban már csak 31 főt. A 17-20 éves munkanélküliek száma 
4,53%-át teszik ki a régió összes munkanélkülijén belül, ami 2004-ről 2008-ra csu-
pán csekély mértékben (0,02%) nőtt (13. táblázat). A 21-25 éves korosztály már 
vesztett a regisztrált munkanélküliek súlyából, ami elsősorban a továbbtanulási 
kedv megnövekedésének, így a későbbi munkaerőpiacra való jutásnak köszönhe-
tő. A 26-30 év közötti életkorú munkanélküliek száma csökkent a régióban a legna-
gyobb mértékben. Felmérések szerint ez a korosztály Magyarországon a 
legmobilabb, így elképzelhető – számokkal nem bizonyítható –, hogy vagy egy má-
sik régión kívüli városba költöztek vagy elhagyták az országot. 

A nyugat-dunántúli régióban 
2008 decemberében 3339, 2009 
januárjában 1947, februárban 
2056, márciusban pedig 4281 új 
álláshelyet jelentettek be a mun-
kaügyi központ kirendeltségein. 
A vizsgált időszakban viszonylag 
egységes képet mutatott az új 
álláshelyeket bejelentő ágazatok 
összetétele, ugyanis szinte kivé-
tel nélkül a feldolgozóiparból, a közigazgatás és védelem alágazatból, valamint az 
ingatlanügyletek és gazdasági szolgáltatás területéről érkezett az új állásbejelenté-

13. táblázat A nyilvántartott fiatal munkanélküliek eloszlása 
az összes nyilvántartott munkanélküliek számában 

Nyugat-Dunántúlon, 2004, 2008 (%)

Korosztályok 2004 2008
Változás 

2008/2004
0-16 0,21 0,12 -0,09
17-20 4,51 4,53 0,02
21-25 19,05 17,06 -1,98
26-30 20,67 16,74 -3,93
összes 44,44 38,46 -5,98

Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatbázisa alapján.
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sek döntő többsége. (www.mfor.
hu). 2008-ban az egy munkanél-
külire jutó üres álláshelyek száma 
a régióban átlagosan 0,12 darab 
volt. Győr-Moson-Sopron megyé-
ben 0,12, Vas megyében 0,1, Zala 
megyében pedig 0,11 darab volt 
ez az érték (14. ábra).

Ha településkategóriánként 
vizsgáljuk meg az ifjú munkanél-
küli korosztály állandó népesség-
ben képviselt százalékát, akkor láthatjuk, hogy minél kisebb egy település, annál 
nagyobb a munkanélküliek lakosságon belüli aránya (14. táblázat).

 Az Ifjúság2008 kutatásból 
kiderül, hogy a megkérdezett fi-
atalok 42,5%-a főállásban még 
diák, 42,5%-uk már dolgozik (eb-
ből 6,2% még tanulmányokat is 
folytat), 5,3%-uk munkanélküli 
és 7,5%-uk egyéb inaktív cso-
portba sorolta magát. A megkér-
dezett fiatalok 11,9%-a jelenleg 
munkahelyet keres.

Ha megvizsgáljuk az ifjú-
ság foglalkoztatási szerkeze-
tét, akkor láthatjuk, hogy a nem 
agrárszakmunkások vannak túl-
nyomó többségben, az ezt kö-
vető legnépesebb csoportot a 
nem mezőgazdasági betanított 
munkások és a diplomához nem 
kötött, középfokú végzettséggel 
rendelkezők alkotják. Az alkal-
mazotti státuszban lévő diplomások teszik ki a negyedik legnépesebb osztályt a 
foglalkoztatási szerkezeten belül 11,2%-kal. A vezetői státuszban foglalkoztatott fi-
atalok a mintán belül kis arányban képviseltetik magukat. A közvetlen termelésben 
résztvevő középvezetői státuszban dolgozók és a nem mezőgazdasági segédmun-
kások száma megegyezik, a mintán belül 2,7%-ot tesznek ki. A régió foglalkoztatási 
struktúráját jól leköveti a mezőgazdasági fizikai munkások alacsony aránya.

Érdemes megvizsgálnunk az ifjúság munkához, illetve tanuláshoz való „kapcso-
latát” is. A megkérdezetek jelentős százaléka (91,7%) még soha nem dolgozott pén-
zért, ami elsősorban a 15 és 19 év közötti korosztályt érinti. 6,4%-uk már teljes 
állásban dolgozik, és mellette még tanulmányokat folytat. A huszonévesek eseté-
ben tipikusnak mondható az a jelenség is, amikor munka mellett valaki azonos ok-

14. táblázat Nyilvántartott munkanélküliek száma és megoszlása 
a településcsoportok nagysága szerint, 2008

Népességnagyság-
kategória, 

településcsoport

Nyilvántartott munkanélküliek (15-29 év)

száma (fő)
állandó népesség 

arányában (%)
 – 199 199 1,38
 200 – 499 934 1,35
 500 – 999 1 349 1,19
 1 000 – 1 999 1 425 1,05
 2 000 – 4 999 1 340 0,99
 5 000 – 9 999 407 1,11
 10 000 – 49 999 1 119 0,90
 50 000 – 99 999 2 076 0,84
100 000 – 944 0,75
Összesen 9 793

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés.
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tatási szinten két végzettséget szerez („double dipping”). Ez ugyanúgy jellemzi a 
szakiskolából, illetve szakközépiskolából kilépő, második szakképzést szerző fiata-
lokat, mint a diplomát nyújtó felsőfokú képzésből kilépő, újabb diplomát szerzőket 
(Radó 2005). Maga a munkaerő-piac is igényli ezt a gyakorlatot, amennyiben a 
munkavállaláshoz sok esetben szakmai tapasztalatot követel meg, amit esetleg 
csak a tanulmányok megszakításával, esetleg a tanulás melletti munkavégzés so-
rán lehet megszerezni (Galasi 2004).

93,6%-uk főállásban dol-
gozik, és már nem vesz részt 
sem iskolarendszerű, sem isko-
larendszeren kívüli képzések-
ben. Kiemelkedően magas azon 
mellékállásban dolgozók aránya 
(91,8%), akik főtevékenységként 
a tanulói tevékenységet jelölték 
meg. A főállású diákok 56,9%-
a már dolgozott valaha, 39,7% 
azonban azoknak az aránya, akik 
jelenleg se nem dolgoznak, se 
nem tanulnak.

A fiatalok fele elégedetlen a 
régió munkaerőpiaci kínálatával. 
Véleményük szerint nem áll ren-
delkezésre a végzettségüknek 
megfelelő minőségű és mennyi-
ségű munkalehetőség. Csupán 
33,8% elégedett a jelenleg kínál-
kozó álláshelyekkel. A megkérdezettek 9,7%-a pedig nem tudja megítélni a jelen-
legi kínálatot.

1.4 MARgINAlIzálóDáS, kIRekeSztettSég
A hatályos 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet meghatározása szerint Magyaror-

szágon 33 olyan kistérség van, amelyet a leghátrányosabb helyzetűnek nevezhe-
tünk, de ezek egyike sem a nyugat-dunántúli régióban található. A jóval népesebb 
hátrányos helyzetű kistérségek csoportjában kettő található Vas, négy pedig Zala 
megyéből. Az átmenetileg kedvezményezett kistérségek között pedig kettő Győr–
Moson–Sopron megyei és egy Vas megyei kistérség található. A fenti tényből ar-
ra lehet következtetni, hogy a régió kistérségei a hátrányos helyzetet jelző főbb 
szociodemográfiai és gazdasági mutatók tekintetében, úgy, mint a szegénység, a 
munkanélküliség, a működő vállalkozások és a minőségi közszolgáltatások meglé-
te vagy hiánya; az ország többi régiójához képest jobb helyzetben vannak.

A régió 655 településéből 50 olyan település van, ahol nincsen regisztrált fiatal 
munkanélküli. Ezek túlnyomó többségben Vas és Győr-Moson-Sopron megyei tele-
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pülések. A régió településein élő fiatal munkanélküliek aránya az aktív korú népes-
ségen belül átlagosan 1,9%, a települések értékei 1,4%-kal térnek el az átlagtól (15.
táblázat). A legmagasabb értékkel öt Zala megyei aprófalu rendelkezik: Börzönce 
(7,9%), Kallósd (8,5%), Kisvásárhely (8,8%), Kistolmács (10,3%) és Ramocsa (11,5%).

Hátrányos helyzet esetében azonban nem csak kistérségekről és települések-
ről lehet szó, hanem hátrányos helyzetű társadalmi csoportokról is, melynek Ma-
gyarországon a jelenlevő legkomolyabb munkaerőpiaci feszültséggel rendelkező 
és létszámukat tekintve legjelentősebb csoportjai az alacsony végzettségűek, a 
bevándorlók, illetve menekültek, a megváltozott 
munkaképességűek, illetve fogyatékosok, vala-
mint a cigányság (Őry 2005).

A társadalmi kirekesztés az utóbbi években 
népszerű, sőt divatos fogalommá vált, figyelembe 
véve a tényt, hogy a 21. század egyik fő támogatá-
sokat vonzó hívószavává vált a fenntarthatóság és 
az esélyegyenlőség mellett. A KSH olyan jövedelmi 
szegénységként határozta meg, amelyet a lakhatá-
si szegénység, a fogyasztási szegénység, és a tartós 
fogyasztási javakkal való ellátottság alacsony szint-
je jellemez (Ferge-Tausz-Darvas 2002).

A megkérdezett fiatalok 3,2%-a (25 fő) álláskeresési járadékban részesülő mun-
kanélküli, csupán 1 fő mondta, hogy rokkantnyugdíjas/rokkantjáradékos és 2 fiatal 
részesül folyamatos szociális segélyben. 

Húszan (2,6%) vallották magukat roma származásúnak, közülük 35%-nak már 
van gyermeke, amelyből csupán csak 1 férfi. A nem roma származásúak 15,5%-a 
vállalt csak gyermeket. Ezek az adatok is alátámasztják, hogy a roma nők korábban 
kezdenek el szülni, mint a nem roma származásúak, ami elsősorban a nők iskolai elő-
menetele és későbbi munkaerő-piaci integrációja szempontjából bír jelentőséggel.

A régió háztartásainak a 21%-a él a hat különböző típusú - jövedelme, kiadása, 
lakása, lakáskomfortja, fogyasztása, vagy szubjektív érzete alapján – szegénység 
egyikében 7,7%-uk két típusú szegénységben, valamint további 5% él halmozott, 
három vagy annál több típusú szegénységben.

A régióban a legjellemzőbb az országos átlag feletti kiadási szegénység, vala-
mint az országostól valamennyire elmaradó, mégis magas fogyasztási szegénység. 
Mindez arra utal, hogy bár a régió gazdasági termelőképessége az országos átlag 
feletti, mégis ez a gazdaságilag kedvező helyzet vélhetően a régión belül érvénye-
sülő jövedelmi egyenlőtlenségeknek, részben pedig a magas fogyasztói áraknak, 
és magas megélhetési költségeknek köszönhetően nem jelent jelentősen alacso-
nyabb szegénységi arányt. A régióban minden tízedik háztartás él jóval keveseb-
ből, mint amit a megélhetéshez szükségesnek tartana; 8%-a, azaz 28.300 háztartás 
él substandard lakásban, vagy lepusztult lakókörnyezetben, és 12,6%-a azaz 44.800 
háztartás költi el jövedelmének 45%-át élelmiszerre6.

6 Forrás:www.szmi.hu

15. táblázat 15-29 éves nyilvántartott 
munkanélküliek  az aktív korú népesség 

arányában

 Arány (%)
Települések 
száma (db)

0% 7,6 50
0,1% - 0,5% 4,6 30
0,6% - 1,0% 15,7 103
1,1% - 1,5% 23,2 152
1,6% - 2,0% 16,9 111
2,1% - 3,0% 16,6 109
3,1% - 4,0% 7,3 48
4,0% - 6,0% 6,3 41
6,0% - 11,5% 1,7 11
Összesen  - 655

Forrás: Ifjúság2008 kutatás alapján saját szerkesztés.
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A nyugat-dunántúli régiós adatok – az országos adatokhoz hasonlóan, egyér-
telműen arról tanúskodnak, hogy az elmúlt öt évben a segélyezés visszafejlődé-
se indult el. A segélyezési rendszer decentralizált jellege nagyon eltérő terheket ró 
a különböző településekre, a régióban is nagyon nagy különbségek, egyenlőtlen-
ségek vannak a segélyezett háztartások aránya tekintetében. Gősfán például a te-
lepülésen élő háztartások több mint fele (58%) részesül valamilyen segélyben, de 
50% feletti az arány még Egerváron (55%), és Lakhegyen (53%) is. A szociális nor-
matíva felhasználása tekintetében is jelentős problémákat mutatnak a KSH adatok. 
A felmérésbe bevont települések döntő többségében, vagy a szociális normatíva 
elégtelensége, az igényekhez képesti alul-finanszírozottsága látszik, vagy pedig az, 
hogy a szociális normatíva egyéb, nem segélycélú felhasználása történik. A ma-
gas segélyezetti aránnyal rendelkező kistelepülések tekintetében 5 településből 4 
esetében a szociális normatíva alatti ellátások a jellemzőek. A nagyvárosok tekin-
tetében vegyesebb a kép: Győr arányosan (ellátások a szociális normatíva százalé-
kában: 98,9%), Szombathely (85,1%) és Zalaegerszeg (88,1%) alulsegélyez, Sopron 
(128,1%) és Keszthely (117,9%) azonban a normatíván felüli forrásokat von be a se-
gélyezésbe.

1.5 gAzDASágI, SzOcIálIS Helyzet
Az Ifjúság 2008 kutatás során 

megkérdezett fiataloknak több 
kérdésen keresztül meg kellett 
határozniuk, hogy a megadott 
válaszlehetőségek alapján, meg-
ítélésük szerint melyik illik legin-
kább családjuk tényleges anyagi 
helyzetére, melyik felel meg leg-
jobban valóságos helyzetüknek. 
A megkérdezett fiatalok 79,5% 
még egy háztartásban él család-
jával és nem rendelkezik saját jö-
vedelemmel, ahol a havi 1 főre 
jutó átlagos jövedelem 74.800 
Ft. A még családjával együtt la-
kó fiatalok 44,4%-a azonban már 
tervezi, hogy a közeljövőben el-
hagyja a szülői házat, azonban 
29,8%-nak nem áll módjában 
az elköltözés. Csupán 15 család 
(696 családból) esetében szá-
moltak be arról, hogy rendsze-
ren (havonta) anyagi problémájuk van, a fiatalok majdnem fele vallotta, hogy szinte 
sosem kerülnek olyan helyzetbe, hogy hó végére ne lennének tartalékaik (19. áb-
ra). (A válaszadók 96%-a rendelkezik működőképes mobiltelefonnal, 83,6%-ának 
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családja háztartásában van működőképes számítógép, 73%-uk pedig rendelkezik 
internet-előfizetéssel is.) Ezzel ellentétben viszont a fiatalok 36,8%-a nem tesz félre, 
takarít meg szinte sosem. Azonban az is kimutatható, hogy ezen „gond nélkül élők” 
vékony rétegén túl már a jövedelmeikből „beosztással jól kijövő” családok (28%) 
nagy része sem engedheti meg magának a tartalékolás és felhalmozás polgári „lu-
xusát”. A (saját vagy szülői) háztartások 50,1%-a rendelkezik valamilyen hitellel, de 
36,6%- a vallja, hogy ezeknek törlesztése nem jelent problémát. Ezen hitelek túl-
nyomórészt lakás, gépjármű hitelek és személyi kölcsönök.

A nyugat-dunántúli régió átlagos havi munkabérei a fizikai dolgozók esetében 
megegyeznek az országos szintű fizetésekkel. A régió megyéi közül Győr-Moson-
Sopronban egy fizikai munkás átlagos havi keresete körülbelül 7 ezer forinttal több 
a régiós, illetve az országos átlagnál. Zala megyében fizetnek a legrosszabbul, átla-
gosan 8 ezer forinttal kevesebbet a régió átlagánál. A szellemi munkát végzők átla-
gos havi keresete már jóval kevesebb az országos szintnél, közel 31 ezer forinttal, 
tehát itt nagy a területi egyenlőtlenség. A megyék közötti sorrend megegyezik a fi-
zikai munkások esetében tapasztalttal. A régióban kimutatható nemek közötti bér-
különbség leköveti az országos szintű különbségeket. A legnagyobb 
fizetéskülönbségeket Győr-Moson-Sopron megyében lehet tapasztalni, amíg egy 
férfi átlagosan 202 749 forintot keres, addig egy nő 166 660 forintot, vagyis átlago-
san kb. 36 000 forinttal számíthat egy férfi magasabb havi munkabérre. A másik két 
megyében mérsékeltebbek a fizetésbeli eltérések, szintén a férfiak javára átlagosan 
havi 25 000 forinttal (16. táblázat).

A régió fiataljainak fele elé-
gedett jelenlegi életszínvonalá-
val, a minta kis hányada számolt 
be elégedetlenségről. Az élet-
színvonallal kapcsolatos kérdés-
re adott válaszok összecsengenek 
a jelenlegi anyagi helyzetre vo-
natkozó válaszokkal. Egy-két 
százalékos eltéréssel, de szinte 
ugyanazon emberek hasonló-
képpen vélekednek a két kér-
déskörben.

A jövőkép megítélésnek fontos jelzőeszköze, hogy a 15-29 évesek rendelkez-
nek-e olyan konkrét személyes élettervvel, amit a következő öt esztendőben meg 

16. táblázat Átlagos alapbérek és keresetek Nyugat-Dunántúlon a nemzetgazdaságban 
 fizikai-szellemi bontásban, nemenként, 2008

Alapbér (Ft/fő/hó) Kereset (Ft/fő/hó)
fizikai szellemi férfi nő összesen fizikai szellemi férfi nő összesen

Győr-Moson-Sopron 108603 194302 157121 134001 145996 140110 243869 202749 166660 185383
Vas 101974 88099 141480 121329 132471 130701 231990 179275 150850 166567
Zala 103429 180410 142272 124352 134179 125334 224158 175291 152081 164809
Nyugat-Dunántúl 105092 188943 148276 127860 138820 133090 235474 188034 158323 174273
Országos szint 105805 215665 168310 149341 159294 133097 266578 211367 183426 198087

Forrás: ÁFSZ online adatbázis.
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családja háztartásában van működőképes számítógép, 73%-uk pedig rendelkezik 
internet-előfizetéssel is.) Ezzel ellentétben viszont a fiatalok 36,8%-a nem tesz félre, 
takarít meg szinte sosem. Azonban az is kimutatható, hogy ezen „gond nélkül élők” 
vékony rétegén túl már a jövedelmeikből „beosztással jól kijövő” családok (28%) 
nagy része sem engedheti meg magának a tartalékolás és felhalmozás polgári „lu-
xusát”. A (saját vagy szülői) háztartások 50,1%-a rendelkezik valamilyen hitellel, de 
36,6%- a vallja, hogy ezeknek törlesztése nem jelent problémát. Ezen hitelek túl-
nyomórészt lakás, gépjármű hitelek és személyi kölcsönök.

A nyugat-dunántúli régió átlagos havi munkabérei a fizikai dolgozók esetében 
megegyeznek az országos szintű fizetésekkel. A régió megyéi közül Győr-Moson-
Sopronban egy fizikai munkás átlagos havi keresete körülbelül 7 ezer forinttal több 
a régiós, illetve az országos átlagnál. Zala megyében fizetnek a legrosszabbul, átla-
gosan 8 ezer forinttal kevesebbet a régió átlagánál. A szellemi munkát végzők átla-
gos havi keresete már jóval kevesebb az országos szintnél, közel 31 ezer forinttal, 
tehát itt nagy a területi egyenlőtlenség. A megyék közötti sorrend megegyezik a fi-
zikai munkások esetében tapasztalttal. A régióban kimutatható nemek közötti bér-
különbség leköveti az országos szintű különbségeket. A legnagyobb 
fizetéskülönbségeket Győr-Moson-Sopron megyében lehet tapasztalni, amíg egy 
férfi átlagosan 202 749 forintot keres, addig egy nő 166 660 forintot, vagyis átlago-
san kb. 36 000 forinttal számíthat egy férfi magasabb havi munkabérre. A másik két 
megyében mérsékeltebbek a fizetésbeli eltérések, szintén a férfiak javára átlagosan 
havi 25 000 forinttal (16. táblázat).

A régió fiataljainak fele elé-
gedett jelenlegi életszínvonalá-
val, a minta kis hányada számolt 
be elégedetlenségről. Az élet-
színvonallal kapcsolatos kérdés-
re adott válaszok összecsengenek 
a jelenlegi anyagi helyzetre vo-
natkozó válaszokkal. Egy-két 
százalékos eltéréssel, de szinte 
ugyanazon emberek hasonló-
képpen vélekednek a két kér-
déskörben.

A jövőkép megítélésnek fontos jelzőeszköze, hogy a 15-29 évesek rendelkez-
nek-e olyan konkrét személyes élettervvel, amit a következő öt esztendőben meg 

szeretnének valósítani. Az If-
júság2008 azt mutatja, hogy a 
magyar fiatalok döntő többsé-
gének van megvalósítandó cél-
ja. A régióban 79% azok aránya, 
akik rendelkeznek személyes 
élettervekkel. Ezek a konkrét 
élettervek egyrészt jelzik a fiata-
lok sajátos életmódját, azt, hogy 
az utóbbi évtizedben 3–4 évvel 
nőtt az iskolarendszerben eltöl-
tött idő. Az összes szempontot 
figyelembe véve a válaszolók 30 
százaléka túlnyomóan vagy egy-
értelműen elégedett azzal, aho-
gyan most él, 51%-uk részben 
elégedett, részben elégedetlen, 
és az egyértelműen elégedetle-
nek aránya nem éri el a 6%-ot. 
Az Ifjúság2004 eredményeihez 
képest ezek az adatok némileg 
kedvezőtlenebbek. Magasabb az elégedetlenek aránya és jóval alacsonyabb az in-
kább elégedettek aránya.

1.6 SzABADIDő-eltÖltéSI SzOkáSOk,  
kultuRálIS FOgyASztáS NéHáNy jelleMzője

1.6.1 Szabadidő eltöltésének jellegzetességei
Az Ifjúság 2008 kutatás 

eredményei szerint a Nyugat-
Dunántúlon élő 15–29 évesek-
nek egy átlagos hétköznapon 
kevesebb, mint 4 óra (3,69 óra) 
szabadidejük van, míg hétvé-
gén átlagosan valamivel több, 
mint 9 óra (9, 33 óra) szaba-
don felhasználható időkeret-
tel rendelkeznek. Egyáltalán 
nincs szabadideje hétköznap 
a fiatalok 3%-ának, hétvégén 
1,4%-ának. Az életkor előrehaladtával, valamint a tanulmányok befejeztével, a 
munkába állással a szabadidő mennyisége fokozatosan csökken.

A szabadidővel rendelkező fiatalok döntő többsége otthon, illetve barátoknál 
tölti szabadidejének nagy részét, hétvégén is. A fiatalok számára a baráti kör lé-
te alapvető és meghatározó, 89%-uknak van olyan baráti köre, társasága, akikkel 
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gyakran tölti együtt az idejét. A különböző kulturális helyek használata nem iga-
zán meghatározó, a mozi, vagy egyéb kulturális intézmények (pl. színház, múze-
um), művelődési házak, klubok a fiatalok viszonylag kis részének nyújtanak teret 
pihenésükhöz, felüdülésükhöz. Érdemes azonban kiemelni, hogy a fiatalok hete-
de sportpályán tölti a szabadidejét. Egyébiránt viszonylag magas azoknak a 15–29 
éveseknek az aránya (45%), akik rendszeresen sportolnak. 

Sajnálatos módon a fiatalok 7%-a az utcán csellengve, tizede bevásárlóköz-
pontokban, plázákban üti el a szabadidejét (24. ábra).

A fiatalok meghatáro-
zó része szabadideje nagy 
részét passzívan, televízió 
nézéssel és/vagy számító-
gépezéssel tölti (25. ábra). 
A TV nézés gyakorlatilag 
általános időtöltés, a 15–
29 évesek háromnegyed-
ének (!), míg a számítógé-
pezés is többségük (59,7%-uk) kedvenc időtöltései közé tartozik. Hasonlóan magas 
azoknak az aránya, akik legszívesebben barátaikkal vannak együtt, az együtt töltött 
tevékenységekről azonban csak részben kapunk képet (beszélgetés, ”együtt ló-
gás”). Ugyanakkor nagyon örvendetes, hogy a fiatalok 40%-a szabadidejét olvasás-
sal, közel harmada sportolással tölti. Jelentős viszont azoknak az aránya is (20%), 
akik nem tudnak magukkal mit kezdeni szabadidejükben (csak úgy el vannak, nem 
csinálnak semmit) (25. ábra). Feltűnő, hogy a fiatalok körében a barátok fontossága 
ellenére mennyire meghatározóak azok a szabadidős tevékenységek, amelyekhez 
nincs szükség társakra, társaságra (TV-nézés, számítógépezés, zenehallgatás, olva-
sás), ez jelzi az erőteljes individualizációt is. 

Az igényes társas cselekvések hiányát mutatja az is, hogy a fiatalok nagyon nagy 
hányada soha sem jár olyan kulturális intézményekbe, amelyek az ún. magas kultú-
rát képviselik, közvetítik. A szóban forgó korosztály 93%-a szinte soha nem jár ope-
rába, 81%-a komolyzenei koncertre, 69%-a art-moziba, fele kiállításra, múzeumba, 
illetve színházba se (26. ábra). Olyan fiatalt elvétve találunk, aki hetente vagy havon-
ta többször megfordulna eme elitkultúrához tartozó színtereken, inkább az a jellem-
ző e kultúrát fogyasztók körében, hogy ritkábban, mint évente néznek meg egy-egy 
színdarabot, előadást, vesznek 
részt hangversenyen, néznek 
meg egy-egy kiállítást stb. 

A fiatalok 40%-a könyvtár-
ba sem jár, de közel egyhar-
maduk még multiplex 
moziban sem fordul meg szin-
te soha (26. ábra), ami pedig 
egyértelműbben az ifjúsági 
kultúra része. Nem igazán jel-
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lemző a könnyűzenei koncertek látogatása vagy a fesztiválokon való részvétel sem, 
amelyek szintén az ifjúsági kultúra sajátos helyszínei közé tartoznak; 2005–2008 kö-
zött a fiatalok több mint 60%-a nem volt ilyen jellegű rendezvényen. Leggyakrab-
ban a beszédcselekvés helyszínei, presszó, kávéház, teázó, kocsma, esetenként 
étterem, azok az intézmények, helyek, amelyeket leginkább használnak a fiatalok.

A kulturális intézmények látogatásá-
nak gyakoriságát jelentős mértékben befo-
lyásolja a hozzáférés lehetősége, amelyben 
igen nagy települési egyenlőtlenségeket ta-
lálunk. A községekből, de gyakorlatilag a ki-
sebb városokból is szinte teljes mértékben 
hiányoznak ezek a helyszínek, mára a mozik, 
de sok esetben még a művelődési házak is 
eltűntek a legtöbb városkából is. A nagyobb 
városokban, megyeszékhelyeken viszont a 
programok és az intézmények széles tárháza 
várja a művelődni, kikapcsolódni vágyókat. 
Egy-egy mozi-, színház-, hangverseny- vagy 
koncertjegyért azonban alkalmanként több-
ezer forintos árat kell fizetni, így a többnyire 
tanuló ifjúság jelentős része anyagilag sem 
engedheti meg magának ezt a ”luxust”. A 
vidéki térségekben talán a leggyakrabban 
megtalálható kulturális intézmény a könyv-
tár (27. ábra), ahová azonban a fiatalok 40%-a soha, több mint harmada pedig fél-
évente egyszer vagy még annál is ritkábban jár.

Az intézményi ellátottság és az anyagi dimenzió mellett a kultúra – különösen 
az elitkultúra – fogyasztást, az erre irányuló igényt igencsak meghatározza a fiatal 
kulturális tőkéje, szüleinek és önmagának legmagasabb iskolai végzettsége; a dip-
lomás szülők gyermekei körében pl. lényegesen kevesebben vannak azok, akik so-
ha nem mennek színházba, múzeumba, könyvtárba vagy hangversenyre.

1.6.2 Infokommunikációs eszközökkel való ellátottság,  
azok használatának jellemzői

Az elmúlt évtized során hatalmas mértékű információs expanzió zajlott le ha-
zánkban, melynek eredményeképpen azon háztartások többségében, ahol erre 
mind az anyagi feltételek megléte, mind az egyéni motivációs igények lehetősé-
get adtak, megjelent a számítógép és az internet. Különösen a fiatalok körében 
vált szinte általánossá napjainkra, hogy otthonukban biztosított a számítógép-
használat, illetve az internet-hozzáférés. Míg pl. a 2004-es Ifjúságkutatás során 
a nyugat-dunántúli fiatalok 63%-ának otthonában volt számítógép, 25%-ánál 
internet-hozzáférés is, addig 2008-ra a számítógéppel ellátott háztartások aránya 
84%-ra, míg az internettel is ellátott háztartások aránya 73%-ra bővült (28. ábra) 
(országos átlag 79, illetve 70%). 
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Az információs társadalom terjedésével, a számítógépes funkciók, az interneten 
hozzáférhető szolgáltatások és információk bővülésével sajnálatos módon egyre 
inkább leszakadnak azok, akik kimaradnak az infokommunikációs eszközök hasz-
nálatából; a digitális egyenlőtlenségek a már meglévő társadalmi egyenlőtlensé-
geket mélyítik.

Napjainkban a régióban élő 
15–29 éves korosztály 87%-a 
használ valamilyen formában, 
otthon és/vagy az iskolában, 
munkahelyén, egyéb helyeken 
számítógépet. Hasonlóan magas 
az internetet használók aránya is 
(28. ábra). Mára gyakorlatilag el-
tűnt a számítógép-használók és 
internet-használók nagyság-
rendjében korábban megfigyel-
hető különbség. Az Ifjúság2008 
kutatás tapasztalatai szerint az 
internetező fiatalok többsége 
napi szinten használja a világhá-
lót (29. ábra). Fontos azonban 
emlékeztetni arra, hogy a fiata-
lok tizede továbbra is kimarad az 
internet adta lehetőségekből 
(információszerzés, kapcsolat-
tartás, -teremtés, online szolgál-
tatások stb.).

Az online tevékenysé-
gek között élen jár az e-maile-
zés, az SMS-s küldés, valamint a 
csetelés: az internetet haszná-
lók több mint fele naponta küld 
és fogad e-maileket, valamivel 
több, mint harmada naponta ír 
SMS-ket, harmada pedig napon-
ta MSN-ezik, skype-ol. Nem iga-
zán jellemző viszont, hogy csetszobákban vennének részt, blogokat írnának, vagy 
különböző fórumokon hozzászólnának különböző témához (30. ábra).

Egyébiránt a fiatalok döntő többségének (81,3%) van saját e-mail címe, 71%-a 
pedig tagjai valamilyen internetes közösségi portálnak (pl. iwiw, myspace).

Az internetező fiatalok többsége (80%-a) szokott az interneten keresztül zenét 
hallgatni, sőt felük (52%) le is tölt zenét a világhálóról. Filmek letöltése ennél keve-
sebbekre jellemző, az internetező fiatalok harmada (35,4%) használja ki ezt a lehe-
tőséget.
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1.7 egéSzSég, kÖzéRzet, életMóD

1.7.1. Egészség, közérzet, sportolási szokások
Évek óta hangoztatják a szakemberek, hogy a fiatalok körében a különböző be-

tegségek, pl. cukorbetegség, magas vérnyomás, mozgásszervi elváltozások (lúd-
talp, gerincferdülés) előfordulási gyakorisága fokozatosan növekszik. Az óvodások 
és iskolások körében folytatott rendszeres orvosi vizsgálatok során a legtöbb rend-
ellenességet a szem fénytörési hibái mellett a mozgásszervek működésében ta-
lálják, de egyre gyakoribb az allergia és az asztma is. Az életkor előrehaladtával 
fokozatosan növekszik az ezen egészségi problémákban érintettek száma. Az óvo-
dások körében ezer gyermek közük 62-nél kimutatható valamilyen testtartási hiba, 
21-nél gerincferdülés, a 15 évesek körében viszont már ezer gyermekből a 170-t is 
meghaladja az érintettek száma (Magyarország... 2009, 21). Az elhízás is fokozódó 
problémát jelent, évről évre nő a túlsúlyos gyermekek aránya. A túlsúly már a 9–10 
évesek tizedénél jelen van. Mind a mozgásszervi elváltozások, mind pedig az el-
hízás a táplálkozási szokások megváltozására, valamint a fiatalok mozgásszegény 
életmódjára utal. 

Az Ifjúság 2008 kutatás tapasztalatai szerint a nyugat-dunántúli régióban élő 
fiatalok döntő többsége nem küszködik súlyproblémákkal, ezt mutatja a testsúly 
ellenőrzésére használt testtömegindex (BMI) mérőszám értéke, melynek egész 
mintára vetített átlaga 23 volt, ami az ideális tartományba esik. Az is kedvező, hogy 
a vizsgált 15–29 évesek csupán nagyon kis hányadának (3,7%-ának) vannak olyan 
jellegű problémái, valamilyen tartós betegsége, fogyatékossága, rokkantsága, 
esetleg lelki problémája, ami akadályozza a mindennapi életvitelben. 

Az Ifjúság 2008 kutatás sportolási szokásokra vonatkozó eredményei többnyire 
alátámasztják a fiatalok mozgásszegény életmódjára vonatkozó megállapítást: a 
mintába került nyugat-dunántúli 15–29 évesek életében egyre inkább háttérbe 
szorul a sport, a rendszeres testmozgás, több mint felük (55%-a) ugyanis szabad-
idejében nem végez semmiféle sporttevékenységet, és csak 29%-uknál jelenik 
meg a sport életmódjuk meghatározó részeként, leggyakoribb szabadidős tevé-
kenységként. Versenyszerűen pedig csupán a megkérdezettek 2,2%-a sportol.

A rendszeresen sportoló fi-
atalok elsősorban azért spor-
tolnak, hogy egészségesek és 
edzettek legyenek, de a jó köz-
érzet biztosítása sem elhanya-
golható mértékben előforduló 
indok. A megfelelő külső kialakí-
tása vagy a jó társaság már a ke-
vésbé meghatározó motivációs 
okok közé tartoznak (31. ábra).

Egyébiránt jelentős különbségek tapasztalhatók a két nem sportolási aktivitása 
között: míg a fiúknak fele (52%) rendszeresen sportol, mozog valamit, addig a lá-
nyoknak jóval kisebb hányadára (37,8%) jellemző ez. A korcsoportonként végzett 
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elemzés azt mutatja, hogy a legfiatalabbak (15–19 évesek) a legaktívabbak a sport 
tekintetében, s a középiskolából kikerülve úgy tűnik, nagymértékben veszít jelen-
tőségéből a mozgás (32. ábra).

Különösen fontos a szabad-
idős sport hiányának hangsúlyo-
zása a már nem tanulók körében, 
mivel egyrészt az iskolába járók-
nál legalább az iskolai testneve-
lés órák lehetőséget adnak a 
rendszeres testmozgásra, más-
részt míg a diákok több mint fele 
(53,7%) szabadidejében is rend-
szeresen sportol, addig a már 
dolgozó fiatalok 59%-a életmód-
jának nem része a rendszeres 
testmozgás. A munkanélküli vagy más inaktív (pl. gyesen, gyeden lévő) fiatalok kö-
rében még ennél is kedvezőtlenebb a helyzet: 69, illetve 70%-uk életében nincs je-
len a rendszeres fizikai aktivitás. A mozgásszegény, inaktív életmód előrevetíti az 
egészségi állapot és a teljesítőképesség kedvezőtlen változását.

Az Ifjúság 2008 kutatás 
kitért a fiatalok egészségi 
állapotának, közérzetének, 
edzettségi állapotának 
szubjektív megítélésére, 
valamint a külső megjele-
néssel való elégedettségre 
is. A megkérdezett 15–29 
évesek többsége (73%-a) 
elégedett az egészségi ál-
lapotával, sőt relatív több-
ségük (41,3%) teljes mértékben elégedett azzal. Az edzettségi szintet, illetve a 
külsőt illetően már lényegesen alacsonyabb az állapotukat pozitívan értékelők ará-
nya, bár ez esetben is többségben (56,3; ill. 56,6%) vannak az elégedettek, igaz a 
relatív többséget már az inkább és nem a teljes mértékben elégedettek teszik ki. Fi-
gyelemre méltó azoknak a magas aránya (33, ill. 36%), akik elégedettek is meg nem 
is fittségi, erőnléti állapotukkal, illetve külső megjelenésükkel (33. ábra). A sporto-
lási szokások ismeretében az edzettségi állapot ilyetén értékelése nem meglepő, 
ugyanakkor mindenképpen elgondolkodtató a jövőre nézve, hogy a 20–29 éves fi-
atal emberek egy jelentős hányada már ebben az életkorban úgy érzi, hogy edzett-
ségével, erőnlétével nincs minden rendben. Egyébiránt az országos eredményekre 
hivatkozva megállapíthatjuk, hogy a sportoló fiatalok mind az edzettségi szintjük-
kel, mind egészségi állapotukkal, mind külsőjükkel elégedettebbek rendszeresen 
nem sportoló társaiknál (Bauer–Szabó 2009).
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1.7.2 Dohányzási szokások, alkohol- és drogfogyasztás
A vizsgált korosztály valamivel több fele (52,5%-a) nem dohányzik, 6,3%-a leszo-

kott, 40%-ot meghaladó arányuk viszont legalább alkalmanként rágyújt. Ugyanak-
kor a megkérdezett fiatalok között nem volt egyetlen olyan sem, aki ne szívott volna 
el eddigi élete során legalább egy cigarettát, azaz mindenki kipróbálta már! Átlago-
san 15 éves korban gyújtanak rá az első szál cigire a nyugat-dunántúli fiatalok. 

A fiúk körében ma-
gasabb a dohányzók, kü-
lönösen a rendszeresen 
(naponta) dohányzók 
aránya, mint a lányok kö-
rében (34. ábra). A rend-
szeresen dohányzók napi 
szinten átlagosan 12 szál 
cigarettát füstölnek el.

Alkoholfogyasztás tekintetében elmondható, hogy az Ifjúság 2008 kutatás ta-
pasztalatai szerint a nyugat-dunántúli régióban élő 15–29 évesek körében eléggé 
elterjedt a szeszesital fogyasztás. A fiatalok több mint tizede heti rendszerességgel 
iszik, és csupán hatoduk nem fogyaszt egyáltalán alkoholt. Hasonlóan a dohány-
záshoz, az alkoholfogyasztási szokásokat tekintve is jelentős különbség van a ne-
mek között. Míg a fiúk kéttizede vallotta, hogy hetente többször is fogyaszt alkoholt, 
sőt körükben olyanok is előfordultak - bár nagyon csekély számban -, akik napi 
szinten alkoholizálnak, addig a lányok ritkábban fogyasztanak szeszesitalt, és kö-
rükben jóval magasabb az alkoholt egyáltalán nem fogyasztók aránya (35. ábra). 
Egyébiránt a fiatalok több mint fele (54%) vallotta azt, hogy a felmérést megelőző 
egy évben nem volt részeg, 17%-uk egyszer, 27%-uk pedig évi néhány alkalommal 
ittasodott le. A lerészegedők életprevalenciája azonban magas, mivel a korosztály-
ba tartozók közel kétharmada (62%) volt már részeg valaha életében. Ők átlagosan 
17 éves korukban ittasodtak le először. 

Megállapítható, hogy 
nemcsak alkoholfogyasz-
tás gyakoriságában, ha-
nem az elfogyasztott 
mennyiségben is eltéré-
sek tapasztalhatók a fiúk 
és a lányok között. A fiúk 
lényegesen nagyobb ré-
sze ivott a megkérdezést 
megelőző egy évben a 
kelleténél nagyobb mennyiségű alkoholt, azaz került ittas állapotba, mint az a lá-
nyok körében jellemző (60% versus 32,4%). A havonta többször lerészegedők dön-
tő többsége (78%) az erősebb nem képviselői közül kerül ki.

Az utóbbi években egyre súlyosbodó probléma a kábítószer-fogyasztás terje-
dése, ami elsősorban a fiatalokat érinti és veszélyezteti. Ugyanakkor saját bevallása 
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szerint az Ifjúság 2008 kutatás mintájába bekerült nyugat-dunántúli fiatalok 87%-a 
még soha semmilyen kábítószert nem próbált ki. 4,3%-uk viszont a kérdezést meg-
előző egy éven belül többször is fogyasztott valamilyen illegális drogot. Ők elsősor-
ban marihuánát, illetve altató- és nyugtatószereket használtak.

A kábítószert életük során már legalább egyszer kipróbálók döntő többsége 
(78,6%-a) marihuánát fogyasztott, 26%-uk altatót/nyugtatót használt (nem gyógy-
ászati céllal), tizedük valamilyen amfetamin-származékot (parti drogok, Extasy) 
próbált ki, de előfordult a palettában a kokain és a heroin is. Többen megdöbben-
tően fiatal életkorban találkoztak először valamelyik kábítószerrel; pl. volt, aki a ma-
rihuánát 11 éves korában, a parti drogokat 14 évesen, szerves oldószert 15 évesen 
„kóstolta” meg. 

Bár a fiatalok döntő többsége maga nem próbált ki kábítószert, de jelentős ré-
szük (harmaduk) nyilatkozott úgy, hogy ismeretségi körében egy, vagy akár több 
olyan ember is van, aki fogyaszt valamilyen tiltott szert. Nagyon magas volt azok-
nak az aránya is (22,4%), akik nem válaszoltak a kérdésre.

 
1.8 kÖzéletI AktIvItáS, kÖzÖSSégI RéSzvétel
1.8.1 Politikai affinitás, politikai aktivitás

A korábbi ifjúságkutatá-
sok eredményei alapján tudjuk, 
hogy a fiatalok politika iránti ér-
deklődése és közéleti aktivitá-
sa alacsony mértékű. Az Ifjúság 
2008 kutatás nyugat-dunántú-
li régióra vonatkozó adatai azt 
mutatják, hogy az e térségben 
élő 15–29 évesek többségét - 
60%-ot meghaladó részét - nem vagy egyáltalán nem érdekli a politika. Intenzív 
érdeklődésről kevesebb, mint tizedük számolt be. A fiúk és a lányok politika irán-
ti nyitottságában kismértékű, de azért meghatározó eltérés tapasztalható. A fiúk 
körében a politika iránt intenzívebben érdeklődők aránya kétszerese a lányok kö-
rében tapasztalható értéknek (10,2% versus 5,1%), sőt a lányok között szinte alig 
találunk olyant, akire nagyon nagymértékű politikai affinitás lenne a jellemző. A 
politikai érdeklődés intenzitásában leginkább az életkor és az iskolai végzettség 
szerint találhatunk markáns különbségeket. Az életkor előrehaladtával gyakorlati-
lag lineárisan emelkedik a politika iránt bármiféle érdeklődést mutatók aránya: míg 
pl. a 15–19 évesek közel háromnegyedét nem vagy egyáltalán nem érdekli a politi-
ka, addig a 20–24 évesek körében 61%-ban, a 25–29 évesek körében viszont ”már 
csak” 53,3%-ban nyilatkoztak így. Az intenzív politikai affinitást tanúsítók részará-
nya ugyanakkor pl. 5%-ról 11%-ra nőtt a körükben (36. ábra).

Az életkor mellett a politika iránti attitűdöt alapvetően meghatározó másik té-
nyező az iskolai végzettség. Az összefüggés a nyugat-dunántúli tapasztalatok alap-
ján azonban nem teljes mértékben lineáris, a legkisebb mértékű érdeklődés a 
maximum 8 általános iskolai végzettségűekre jellemző, a szakmunkás-bizonyítván-
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nyal rendelkezők körében viszont meghaladja a politika iránt valamilyen mérték-
ben is – akár kismértékben, akár intenzívebben – érdeklődők aránya az 
érettségizettek körében tapasztalható értékeket. Az igazi választóvonal a felsőfokú 
végzettség: a diplomások körében nem a politikától tartózkodók vannak többség-
ben, közel felüket (45,5%) kismértékű, tizedüket intenzívebb affinitás jellemzi (37. 
ábra).

A fiatalokra nemcsak 
csekély mértékű politi-
kai érdeklődés a jellemző, 
hanem nagyfokú szkep-
ticizmus is a fiatalok vé-
leményének figyelembe 
vételét, illetve a közügyek-
be való beleszólás le-
hetőségét illetően, akár 
országos, akár helyi ügyekről legyen szó. A saját lakóhelyére vonatkoztatva a 15–
29 évesek kétharmada véli úgy, hogy nincs lehetősége a fiataloknak a közügyekbe 
való beleszólásra, a helyi politikai élet befolyásolására. Az országos politikát illető-
en még magasabb az így vélekedők aránya (78%). Az, hogy e korosztály nagy része 
úgy gondolja, hogy nincs lehetőségük a közügyek befolyásolására, nem független 
attól, hogy nagy részük előtt nem ismertek azok a fórumok, amelyek lehetőséget 
ad(hat)nak arra, hogy a véleményüket megjelenítsék, hogy hallassák a hangjukat. 
Ötödük szerint nincsenek ilyen fórumok a lakóhelyükön, közel tizedük pedig nem 
tudott konkrét színtereket mondani. Közel harmaduk a képviselői, polgármeste-
ri fogadóórákat említette, 28%-ban a lakossági fórumokat, 26%-ban az internetes 
fórumokat, 20%-ban a diákönkormányzatokat nevezték meg véleménykifejtési le-
hetőségként.

Az, hogy a fiatalok többsége a közélet, a közügyek alakításában csekély befo-
lyásoló-erőt tulajdonít e korosztálynak feltehetőleg nem független attól sem, hogy 
alapvetően úgy érzik, sem az országos, sem a helyi politikusokat nem igazán érdek-
li a fiatalok véleménye. Ezen a véleményen van az országos politikusokat illetően 
közel háromnegyedük (71%), de a helyi politikusok esetében is 60%-ot meghaladó 
azoknak az aránya, akik úgy látják, hogy az adott település vezetői nem kíváncsiak 
a fiatalok gondolataira.

Bár a 15–29 évesek több-
ségét, különösen a fiatalabb 
korcsoport képviselőit még 
kismértékben sem érdekli a 
politika, 54%-uk nyilatkozta 
azt magáról, hogy a helyi köz-
ügyekről tájékozódni szokott. 
Általánosságban elmondható, 
hogy a 25–29 évesek, illetve a 
magasabb iskolai végzettsé-
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gűek (érettségizettek, diplomások) körében magasabb a lokális ügyekben informá-
lódók aránya. A fiatalok kétharmada legalább alkalmanként elolvassa a helyi újság 
hasábjait, vagy megnézi a település honlapját. Valamivel több, mint 60%-uk leg-
alább alkalmanként megnézi vagy meghallgatja a helyi televízió/ rádió műsorait, 
híreit. A helyi hírek követését nem nagyon kíséri viszont aktív cselekvés, ezt mutat-
ja pl., hogy kevesebb, mint tizedük szokott legalább alkalmanként részt venni a te-
lepülési diákönkormányzat vagy ifjúsági önkormányzat ülésein, de a helyi 
politikusokkal is csupán alig több mint hatoduk kerül legalább néha kapcsolatba, 
illetve a személytelenebb véleménynyilvánítási csatornákat (pl. internetes fórum) 
is csak kevesen használják a helyi közügyekhez való hozzászólásra (17%). Örvende-
tes ugyanakkor, hogy a fiatalok döntő többsége legalább a családban (80,5%), illet-
ve a baráti, ismerősi körben (76%) beszélget a településén történő és a települését 
érintő dolgokról (38. ábra). A fiatalok alapvetően egyetértenek szüleikkel a politikai 
kérdéseket illetően (54%-uk teljesen, 30%-uk részben), kevesebb, mint tizedükre 
(7,4%) jellemző csak, hogy véleménye, álláspontja szüleitől különbözik.

A 15–29 évesek szerint ah-
hoz, hogy valaki jó állampolgár 
legyen, mindig be kell tartania a 
törvényeket és az előírásokat (az 
5 fokozatú skálán 4,44-es átlag), 
rendesen fizetnie kell az adókat 
és a járulékokat (átlag 4,37), to-
vábbá a lakóhelyi/munkahelyi 
közösséget illető ügyekben tájé-
kozottnak kell lennie (átlag 4,36 
[!]), és képesnek kell lennie a má-
soktól független önálló véleményalkotásra (átlag 4,13). E magatartásformákat tart-
ják a fiatalok tehát elsődlegesen fontosnak a jó állampolgár léthez. A választásokon 
való részvételt is inkább fontosnak, mint nem fontosnak tartják, ugyanakkor az or-
szágos ügyekben való tájékozottságot és a helyi ügyekben való aktív részvételt 
már nem gondolják ennyire fontos dimenziónak, az aktív politizálás pedig egyér-
telműen a nem fontos magatartások közé került (39. ábra). 

A választásokon való részvétellel kapcsolatosan elmondható, hogy fiatalok kö-
zel 40%-a biztosan, míg harmada valószínűleg elmenne szavazni egy esetleges sza-
vazás alkalmával, ez azt jelenti, hogy a többségük aktívan részt venne ezen a 
politikai eseményen.

Az Ifjúság 2008 kutatás során 
kitértek a politikai élet szereplő-
ivel kapcsolatos bizalom mérté-
kére is. A helyi politikai szintet 
illetően a település első embe-
rével szembeni bizalom viszony-
lag magas, a kérdésre választ 
adók 56%-a inkább megbízik, 
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mint sem a polgármesterben, hetedük pedig teljes mértékű bizalommal van irán-
ta, így összességében döntő többségükre a bizalom jellemző. Az országos politika 
szereplői közül legáltalánosabb a Köztársasági elnökben való bizalom, a válaszadó 
fiatalok közel kétharmada bizalommal van iránta, az Országgyűlésben viszont csak 
37%-uk, míg a Kormányban kevesebb, mint egyharmaduk bízik meg (40. ábra).

1.8.2 Formális és informális közösségekben való részvétel
A fiataloknak nemcsak a politika iránti érdeklődése, illetve e téren való aktivitá-

sa alacsony, hanem a különböző formális szervezetekben vagy nem formális közös-
ségekben való részvétele, tevékenysége is. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, 
hogy a felnőtt társadalom sem túl aktív e tekintetben, miért lennének a fiatalok má-
sok pont egy olyan területen, ahol a szülői minta igencsak meghatározó. Egy 2004–
2005-ben Nyugat-Dunántúlon végzett, az állampolgárok civil szervezetekben való 
részvételét, illetve e szervezetekkel kapcsolatos ismereteit, attitűdjeit feltérképező 
kutatás eredményei szerint (Nárai 2008) a régió felnőtt lakosságának csupán a har-
mada (31,4%) vesz részt valamilyen formában (tagként, önkéntesként, vezetőként, 
alapítóként, fizetett alkalmazottként) öntevékeny szervezetekben (41. ábra). A rész-
vételi formák közül legáltalánosabb a tagsági viszony: a megkérdezettek ötöde volt 
tag valamilyen, döntően egy, maximum három–négy egyesületben, klubban, szö-
vetségben. Leginkább a sportegyesületekben, sportklubokban, a szakmai érdek-
képviseleti, illetve a szabadidős, hobbiszervezetekben való tagság a jellemző. 
Legaktívabbak e téren a legkisebb településeken (500 fő alatti falvakban), illetve a 
tízezer lakos feletti tradicionális kisvárosokban élők, valamint különösen az időseb-
bek (64 éven felüliek) és a 30–49 év közötti korosztályokba tartozó, főként felsőfo-
kú végzettséggel bíró férfiak: rájuk jellemző az egyesületi tagság. A szervezeti 
tagságon kívül a többi részvételi forma csupán nagyon kis hányadukra jellemző, pl. 
önkéntesként a megkérdezetteknek csupán 5,5%-a tevékenykedik (41. ábra). Az 
évtized közepén végzett kutatás szerint a 30 éven aluli felnőtteknek csupán a ne-
gyede vesz részt alapítványok, egyesületek munkájában.

Az Ifjúság 2008 ku-
tatás tapasztatai sze-
rint a megkérdezett 
nyugat-dunántúli fia-
talok csupán tizedének 
(10,6%) van formális 
tagsága valamilyen ci-
vil szervezetben, érdek-
védelmi szervezetben, 
hetedük részt vesz ilyen 
szervezet munkájában 
(pl. önkéntesként), tize-
dük pedig néha elmegy 
az általuk szervezett rendezvényekre. Ennek ellenére a megkérdezett 15–29 éves 
fiatalok többsége (68%) úgy nyilatkozott, hogy köze van valamilyen civil szerve-
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ződéshez vagy más formális szervezethet (pl. érdekvédelmi szervezet, párt). Konk-
rét kérdések esetén azonban bebizonyosodott, hogy nagyon alacsony azoknak az 
aránya, akik valóban kötődnek valamilyen szervezethez, de minimális azoknak az 
aránya is (2,2%), akik informális (nem bejegyzett) szerveződéshez, közösséghez tar-
toznak. 

Leginkább a sportklubokhoz, sportegyesületekhez való bárminemű kapcsoló-
dás a legjellemzőbb: a fiatalok 15%-áról elmondható, hogy kapcsolatban áll sport-
szervezettel. Ezt követően még a különböző szabadidős, hobbiszervezetekhez, a 
diákszervezetekhez, valamint a kulturális, hagyományőrző, illetve művészeti szer-
vezetekhez, csoportokhoz való tartozás, kapcsolódás fordul elő 5%-ot meghaladó 
arányban. Alig találunk viszont olyan fiatalt, aki pl. jótékonysági szervezethez, jog-
védő szervezethez vagy akár polgári körhöz, esetleg párthoz kapcsolódna (42. áb-
ra). Önkéntes tevékenységet kevesebb, mint ötödük (17%) végez, de csupán 3,4% 
a rendszeresen önkénteskedők aránya. 

A fiatalok esetében ér-
tékrend-formáló és politi-
kai szocializációs hatásuk 
miatt egyértelműen fon-
tos szerepük van a diákön-
kormányzatoknak, ifjúsági 
szervezeteknek, de más ön-
tevékeny szervezeteknek is. 
Általuk életkoruk egyik leg-
fontosabb szakaszában olyan 
élményekre, tapasztalatok-
ra tehetnek szert, olyan infor-
mációk birtokába juthatnak, 
amelyek alapvetően megha-
tározóak arra nézve, hogy fel-
nőttkorukban milyen polgár 
válik belőlük, kialakul-e ben-
nük az ún. civil tudatosság, 
a másik megsegítésére való 
hajlandóság, a saját és em-
bertársaik sorsáért érzett felelősség, a dolgok befolyásolására való igény, illetve 
törekvés. A különböző formális és nem formális szervezetekben való részvétel le-
hetőséget nyújt az önfejlődésre, a tapasztalatszerzésre, és értékes alapot jelent az 
állampolgárság gyakorlásához. Külföldi empirikus tapasztalatok pedig azt támaszt-
ják alá, hogy ha valaki középiskolai, felsőoktatási évei alatt önkéntes munkát végez, 
vagy részt vesz valamilyen egyesületben, akkor később is nagyobb hajlandóságot 
mutat az e fajta viselkedésre, azaz a fiatalkori részvétel, önkéntesség növeli annak 
a valószínűségét, hogy a fiatalok felnőttkorukban a közösség aktív tagjává válnak 
(Nárai 2008).
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2. Szakmai struktúrák
 

2.1 IFjúSágSzAkMAI INtézMéNyReNDSzeR
Gyermek és ifjúságüggyel kapcsolatos állami feladatok ellátásának felelős 

csúcsszerve 2006-ig az Ifjúsági, Szociális-, Családügyi és Esélyegyenlőségi Miniszté-
rium volt. 2006-tól a feladatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium látta el. Jelen-
leg (a Helyzetelemezés kiadásának idején) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, azon 
belül pedig a Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős Államtitkársághoz tartozó If-
júsági Fősztály a közvetlen felelős a területért.

2.1.1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ifjúsági Fősztály
a) a jogszabály-előkészítő tevékenység keretében

aa) kidolgozza a gyermek- és ifjúságpolitikát érintő jogszabályok szakmai 
koncepcióját,

ab) vizsgálja az aa) pont szerinti jogszabályok szakmai megalapozottságát, 
hatását, és figyelemmel kíséri hatályosulásukat;

b) a költségvetés előkészítése során részt vesz a gyermek- és ifjúságpolitikai 
költségvetési előirányzatok tervezésében, kidolgozza azok szakmai tartalmát, 
és figyelemmel kíséri felhasználásukat;

c) ellátja az EKTB 14. sz. Ifjúságpolitika és sportügyek szakértői munkacsoport 
irányítását, működtetését;

d) szakmai irányítási feladatkörében
da) kidolgozza a gyermek- és ifjúságpolitikával, a gyermekek és fiatalok isko-

lán kívüli szabadidejének eltöltésével, a helyi önkormányzatok, illetve a 
kistérségek gyermek és ifjúsági feladatellátásával, az ifjúsági turizmussal, 
az ifjúsági célú közösségi terekkel, a játékkultúrával kapcsolatos szakma-
politikai irányokat,

db) koordinálja a több ágazatot érintő gyermek- és ifjúságpolitikai progra-
mok kialakítását és végrehajtását,

dc) ellátja az ágazati ifjúsági képzéssel kapcsolatos feladatokat;
e) ellátja a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram működtetésével kapcsolatos mi-

nisztériumi feladatokat, előkészíti a miniszternek és a szakállamtitkárnak az 
Alapprogrammal kapcsolatos döntéseit;

f ) támogatási, fejlesztési feladatkörében
fa) működteti az ifjúsági célú pályázatok szakértői rendszerét,
fb) előkészíti, illetve lebonyolítja a határon túli magyar ifjúsági szervezetek 

működését és programjait támogató programokat és pályázatokat, ellát-
ja a Magyar Ifjúsági Konferencia működésével kapcsolatos adminisztratív 
és szakmai előkészítési feladatokat.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium jogelődje, az SZMM szakmai koordinációjá-
ban széles társadalmi egyeztetést követően 2009 végére elkészült a Nemzeti Ifjú-
sági Stratégia, melyet az 88/2009. (X. 29.) OGY határozattal az Országgyűlés több, 
mint 2/3-os többséggel fogadott el. A Nemzeti Ifjúsági Stratégia egy olyan keret, 
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amely kormányokon átívelő, mindenki által vállalható, hosszú távú célokat fogal-
maz meg. Figyelembe veszi az Európa Tanács ajánlásait, és megfelel az Európai 
Unió által deklarált társadalmi és ifjúságpolitikai érték- és célrendszernek.

Fő céljai: 
az ifjúsági korosztály sikeres társadalmi integrációjához szükséges környezet •	
fejlesztése,
az ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének segítése, •	
az ifjúsági szakma és az ifjúsági civil szervezetek erősítése.•	

A Megfogalmazott célokat a mindenkori kormány – vállalt társadalompolitikai 
prioritásainak megfelelően – kétéves cselekvési tervekben valósíthatja meg.

Az első 2 éves cselekvési tervet a Kormány 2010. január 13-án fogadta el 
(1012/2010.(I. 22.) Korm. határozat). A kormányhatározat biztosítja a stratégiában 
megfogalmazott fejlesztési irányok elérése érdekében teendő konkrét intézkedé-
sek megvalósítását.

2.1.2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat
A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal keretein belül működik a mindenkori if-

júságpolitikáért felelős tárca háttérintézménye, a Mobilitás Országos Ifjúsági Szol-
gálat. A Szolgálat, amelyet 1995-ben alapított az akkori művelődési és közoktatási 
miniszter, az Európai Unió fiatalokat érintő közösségi programjának nemzeti irodá-
jaként kezdte meg tevékenységét. Alaptevékenysége folyamatosan bővült az évek 
során, így egyre inkább meghatározó szereplője lett mind a nemzetközi, mind pe-
dig a hazai ifjúsági célú törekvések állami szintű megvalósításának. 1999-től az 
ifjúsági szektor számára megnyílt a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram, amely pályá-
zatainak kezelését a Szolgálat látta el 2006 végéig. 2000-ben kialakításra kerültek a 
regionális ifjúsági szolgáltató irodák a hét területi-statisztikai régió központjában, a 
helyi ifjúsági munka fejlesztése, valamint a decentralizált forráselosztás és szolgál-
tatás-szervezés érdekében. 2001-ben felállításra került a Nemzeti Ifjúságkutató In-
tézet, valamint a Drogmódszertani Intézet, melyek szintén 2006 végéig a Szolgálat 
szervezeti egységeiként működtek. 2002-től elindult a határon túli ifjúsági intéz-
ményrendszerrel (Agora hálózat) történő együttműködés.

2007. január 1-től a háttérintézmények összevonását követően a Mobilitás a 
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal főosztályaként látja el tevékenységeit, szoros 
szakmai együttműködésben a minisztérium Ifjúsági Fősztályával. Az intézmény a 
szervezeti átalakulást követően, valamint a hazai forrásokkal kapcsolatos pályá-
zatkezelési, adminisztratív jellegű tevékenység megszűnésével (melyet az ESZA 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. lát el) lehetőséget kapott egy jellemzően tá-
mogató, fejlesztő jellegű szakmai koncepció kialakítására.

2007-2009 közötti időszakban a következő stratégiai célok mentén végzi tevé-
kenységét:

1. Ifjúsági munka szakmai fejlesztése
a. Az ifjúsági munka végzéséhez szükséges információ, tudás és kompetenci-

ák összegyűjtése és közvetítése;
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b. Az ifjúsági munkában résztvevő szakemberek munkájának támogatása
2. Fiatalok (12-29) demokratikus társadalmi részvételének elősegítése

a. részvételi formák támogatása és elterjesztése,
b. ifjúságpolitikák és stratégiák megszületésének támogatása,
c. közösségi részvételhez szükséges kompetenciák és módszerek elterjesztése

3. Az ifjúsági munka és módszertana (nemformális pedagógia) társadalmi elis-
mertetése
a. minőségbiztosítás,
b. hasznosulás kimutatása és bemutatása.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat az 
alábbi szolgáltatásai és tevékenységei révén járul hozzá az állami ifjúságpolitikai 
célkitűzések megvalósításához:

Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram 8 döntéshozó testületének (Gyermek- és If-•	
júsági Alapprogram Tanácsa, 7 Regionális Ifjúsági Tanács) titkársági feladata-
inak ellátása;
Magyar Ifjúsági Konferencia titkársági feladatainak ellátása, a határ menti •	
együttműködések koordinációja;
az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programjának kezelése,•	
a Nemzeti Ifjúsági Stratégia, és az abban foglalt célkitűzések elérését szolgáló •	
2 éves cselekvési tervek végrehajtásában való aktív közreműködés,
Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár működtetése, fejlesz-•	
tése,
Akkreditált képző intézményként képzői hálózat koordinációja, képzési mo-•	
dulok kidolgozása és képzések megvalósítása,
Emberi jogi nevelési program megvalósítása,•	
kétoldalú nemzetközi együttműködések kereteiben megvalósuló programok •	
koordinálása,
szakmai kiadványok megjelentetése (Mobilitás könyvsorozat, Mobilitás szak-•	
mai lap),
Eurodesk - hálózat nemzeti koordinációja,•	
helyi ifjúsági munka fejlesztése•	
Ifjúságsegítő képzőhelyek szakmai hálózatának koordinációja,•	
együttműködés szakmai hálózatokkal.•	

Támogatja az állami-önkormányzati, civil és gazdasági szektor ifjúságügyi (ifjú-
sággal, ifjúsági munkával kapcsolatos) együttműködését a demokrácia minőségé-
nek javítása, a társadalmi kohézió illetve a versenyképes, fenntartható, tudásalapú 
társadalom megteremtése érdekében.

A Mobilitás a szervezeti átalakulást követően is megőrizte decentralizált műkö-
dését. A fővárosban található az Igazgatóság, a Fiatalok Lendületben Programiro-
da, az Információs és Képzési Iroda, valamint Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, 
Győrött, Veszprémben, Pécsett és Szegeden működnek Regionális Ifjúsági Szolgál-
tató Irodái.

Intézményi felépítése révén, regionális szinten beágyazott. 
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2.1.3 Nyugat-Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (Győr)
Alapításának törvényi hátterét a 2/1999.(IX.24.) ISM rendelet szolgáltatta, alap-

vető feladata azon szolgáltatások biztosítása, amelyek a térségi, a települési ön-
kormányzatok és intézményeik, valamint a civil nonprofit szervezetek munkáját 
segítik, biztosítják számukra a szakmai fejlődéshez, fejlesztéshez szükséges infor-
mációs és képzési szolgáltatásokat, kapcsolatokat és az együttműködés feltételeit.

Az iroda feladatait három megyére kiterjedően – Győr-Moson-Sopron, Vas és 
Zala megye – látja el, mint az ifjúsági civil szervezetek és közösségek, önkormány-
zatok információszolgáltató, humánerőforrás-, szervezetfejlesztő és innovációs 
központja. Tevékenységével hosszú távon szolgálja az ifjúsági szervezetek és kö-
zösségek munkáját és elősegíti azok dinamikus, önfenntartó fejlődését.

Az iroda fejlesztő munkájának másik fontos szegmense a települési és térségi 
ifjúsági munka módszertani segítése és megerősítése. Mindehhez tanácsadással, 
hálózatok kialakításával, képzések és tanulmányutak szervezésével, lehetőségek 
közös feltárásával járul hozzá.

Az iroda célcsoportja
A régióban tevékenykedő ifjúsági közösségek és civil szervezetek, a gyerme-

kekkel és fiatalokkal foglalkozó, számukra szolgáltatást nyújtó társadalmi szerveze-
tek, intézmények, ifjúsági szakemberek, ifjúságsegítők, valamint önkormányzatok.

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

Az Iroda szolgáltatásai
információnyújtás és tanácsadás, önkormányzatok, ifjúsági közösségek, civil •	
szervezetek, szakemberek számára,
akkreditált képzések tervezése, szervezése, közvetítése, •	
Fiatalok Lendületben Program régiós koordinációja, a Program által képviselt •	
értékek népszerűsítése, elterjesztése,
önkéntesség alapelveinek, értékeinek terjesztése, az ezzel foglalkozó progra-•	
mok népszerűsítése, a programokban részt vevő szervezetek támogatása,
Kompasz fiatalok emberi jogi nevelése képzések népszerűsítése a régióban, e •	
témában megvalósuló projektek támogatása, 
Euro-regionális, határmenti, regionális és kistérségi együttműködések fejlesz-•	
tése,
ifjúságpolitikai kezdeményezések ösztönzése, támogatása,•	
helyi kezdeményezések ösztönzése, elősegítése,•	
információk, dokumentumok, szakmai anyagok gyűjtése, továbbítása az ifjú-•	
sági területen érintett segítők, szakemberek, fiatalok számára,
Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár regionális koordiná-•	
ciója, népszerűsítése,
nemformális tanulás széleskörű elismertetése, alapelveinek és módszereinek •	
népszerűsítése,
Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács titkársági feladatainak ellátása,•	
„Regiodesk” című elektronikus hírlevél szerkesztése, megjelentetése,•	
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szoros szakmai együttműködés az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-•	
vel a Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács által kiírt pályázatok kezelé-
sében, a pályázatokkal kapcsolatos információnyújtás, pályázati tanácsadás a 
szervezetek forrásfelvevő képességének növelése érdekében,
szakmai könyvtár kialakítása, működtetése az irodában, •	
a Nemzeti Ifjúsági Stratégia értékeinek elterjesztése, közreműködés a cselek-•	
vési tervben meghatározott feladatok végrehajtásában,
Eurodesk hálózat regionális koordinációja.•	

2.1.4 Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram keretein belül a Szociális és Munkaügyi Mi-

nisztérium fejezeti kezelésű előirányzataként támogatja a gyermekek és fiatalok 
programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit. Ezek regionális felhasználásáért, pályá-
zatok kiírásáért és elbírálásáért felelős a Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács.

2.1.5 Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központok (ISZMK)
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, összhangban a Földművelésügyi és Vi-

dékfejlesztési Minisztérium által az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek (IKSZT) ki-
alakítására meghirdetett címbirtokosi pályázattal, 2008-ban pályázat útján hívta 
életre a megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központokat.

Az ISZMK alapvető feladatai:
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.

A szervezeteknek kötelessége, hogy szolgáltatásaikat hozzáférhetővé tegyék 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv részét képező IKSZT-k kialakítását célzó 
fejlesztések keretein belül létrejövő, közösségi terek számára.

győr-Moson-Sopron megyei ISzMk
2008-2009.: Rügybázis Kulturális Egyesület konzorciumban a Börcsi Faluvédő •	
és Művelődő egyesülettel
2009.: Rügybázis Kulturális Egyesület.•	

vas megyei ISzMk
 2008-2009.: MMIK-LOGO Ifjúsági Szolgálata.•	
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zala Megyei ISzMk
  2008: Retro 73 Ifjúsági és Kulturális Egyesület konzorciumban a Zalai Falvakért •	
Egyesülettel
 2009 Zalai Falvakért Egyesület konzorciumban a Zalai Hazatérők Egyesületével.•	

2.1.6 Integrált Közösségi Szolgáltató Terek (IKSZT)
A Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Miniszté-
rium (továbbiakban: FVM) 
a 1698/2005/EK rendelet 
56. cikke alapján, az Új Ma-
gyarország Vidékfejleszté-
si Program (továbbiakban: 
ÚMVP) III. tengelyes vidék-
fejlesztési intézkedésének 
keretében, a gazdaság és 
vidéki lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatá-
sokhoz kapcsolódóan hir-
dette meg két körben az 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) címbirtokosi pályázatot. Célja a vidé-
ki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének 
bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató 
központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek felújítása és műsza-
ki korszerűsítése révén. A kialakításra kerülő IKSZT-kben az ifjúságot érintően, köte-
lező feladatként jelenik meg ifjúsági információs pont, és pult működtetése, ifjúsági 
programok szervezése és közösségépítő folyamatok generálása, folyamatkövetése.

A régióban a pályázat benyújtására Vas megyében 207-en, Zala megyében 252-
en, Győr-Moson-Sopron megyében 174-en jogosultak (összesen 633). A címbirtokosi 
pályázatra Vas megyéből 40 db, Zala megyéből 73 db, Győr-Moson-Sopron megyé-
ből 53 db pályázat érkezett. Zala és Győr-Moson-Sopron megyében közel azonos a 
pályázati intenzitás, megközelítőleg minden harmadik jogosult nyújtott be pályáza-
tot, Vas megyében viszont megközelítőleg minden ötödik jogosult pályázott. A 
címbirtokosi pályázaton a pályázók nagyon jól szerepeltek, hisz összesen 2 pályázat 
nem nyert. Pályázati szempontból legaktívabb a Győri kistérség volt, ahol a pályáza-
ti intenzitás 61-80%. A címbirtokosok számára meghirdetett beruházási pályázaton 
Vas megyében 18, Zala megyében 45, Győr-Moson-Sopron Megyében 34 pályázat 
nyert támogatást, így összesen a régióban 97 IKSZT szolgáltatás indulhat el.

17. táblázat Az IKSZT folyamat alakulása a számok tükrében a nyugat-dunántúli régióban

Megye
ÚMVP 19. mellékle-
te szerint jogosult 

település

ÚMVP 21. mellékle-
te szerint jogosult 

település
Összesen IKSZT címpályáza-

tot benyújtó Címbirtokot nyert Beruházási 
pályázaton nyert

gyms 172 2 174 53 52 34
Vas 206 1 207 40 39 18
zala 248 4 252 73 73 45
Összesen 626 7 633 166 168 97

Forrás: saját gyűjtés a VKSZI adatszolgáltatása alapján
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Az IKSZT-k térségi eloszlása nagyon egyenlőtlen a régióra nézve. A Győri kistér-
ségben valósulhat meg a legtöbb IKSZT (11), míg a Csepregi kistérségben nem ke-
rül sor IKSZT létrehozására.

 

18. táblázat Címbirtokos és beruházási pályázaton támogatott települések a régióban

Vas megye Győr-Moson-Sopron megye Zala megye

Címbirtokos (39)
Beruházási 
pályázaton 

támogatott (18)
Címbirtokos (52)

Beruházási 
pályázaton 

támogatott (34)
Címbirtokos (73)

Beruházási 
pályázaton 

támogatott (45)
gencsapáti szentpéterfa Kisbajcs Kisbajcs zalaszentbalázs Várvölgy Becsehely
szentpéterfa Kercaszomor Csikvánd Csikvánd galambok nagypáli mikekarácsonyfa
felsőmarác gérce győrszemere győrszemere Kiskutas Búcsúszentlászló lispeszentadorján
Kercaszomor Bögöte dunasziget dunasziget gyenesdiás Rédics egeraracsa
gérce szeleste Koroncó nyúl Páka tótszentmárton Pókaszepetk
Bögöte Csehimindszent Kópháza Kunsziget Csatár Vonyarcvashegy liszó
Hegyháthodász oszkó nyúl mosonszolnok Becsehely zalaszentiván Kerkateskánd
narda nádasd Bogyoszló lébény Kiscsehi gutorfölde magyarszerdahely
szeleste Pinkamindszent Kunsziget győrladamér mikekarácsonyfa zalacsány molnári
Csehimindszent Peresznye szany nyalka Barlahida zalaszentlászló iklódbördőce
Káld felsőcsatár szerecseny tényő Kustánszeg Belezna söjtör
Bő Bajánsenye mosonszolnok győrság Bázakerettye zalakomár sormás
Vashosszúfalu magyarlak osli Börcs lispeszentadorján zalaszabar Hahót
Kemenesszentmárton gersekarát mezőörs Rábapordány egeraracsa gelse Kerkaszentkirály
oszkó Csörötnek lébény Rábapatona Pókaszepetk surd zalabaksa
nádasd nagysimonyi Vásárosfalu Bakonyszentlászló liszó nagybakónak Csesztreg
Pinkamindszent Rábahídvég Beled győrsövényház Kerkateskánd Bak almásháza
Peresznye Viszák dunaszentpál lövő magyarszerdahely nagykapornak alsópáhok
szalafő győrladamér ásványráró lasztonya Kisrécse Kisbucsa
Boba nyalka Rábakecöl molnári zalatárnok nagypáli
Rum tényő dunaszeg iklódbördőce Vindornyaszőlős Rédics
zsédeny győrság dunakiliti söjtör szepetnek tótszentmárton
felsőcsatár sokorópátka Kimle sormás Vasboldogasszony zalaszentiván
megyehíd sopronnémeti mihályi szécsisziget muraszemenye gutorfölde
Rönök Börcs zsira Hahót murakeresztúr Belezna
Bajánsenye Vámosszabadi egyházasfalu Kerkaszentkirály nova zalakomár
gyöngyösfalu Rábapordány Kóny zalabaksa Óhíd zalaszabar
magyarlak Rábapatona Bőny Csesztreg Kemendollár surd
nagymizdó Bakonyszentlászló levél Pakod nemesbük nagybakónak
meggyeskovácsi győrsövényház lázi szilvágy zalaszántó Bak
gersekarát lövő Pér almásháza Bókaháza nagykapornak
Csörötnek ásványráró győrzámoly tótszerdahely zalabér Kisrécse
ikervár Rábakecöl und szentliszló semjénháza Vindornyaszőlős
Kenéz sarród töltéstava alsópáhok egervár szepetnek
nagysimonyi dunaszeg Kisbucsa teskánd muraszemenye
Kemenesmihályfa dunakiliti Kisbucsa sand murakeresztúr
Rábahídvég Kimle miháld Karmacs nova
szarvaskend ikrény Óhíd
Viszák mihályi nemesbük

zsira zalaszántó
egyházasfalu Bókaháza
Kóny semjénháza
Rábacsécsény teskánd
Bőny sand
levél Karmacs
lázi  
Pér  
győrzámoly  
gönyű  
und  
töltéstava  
Bezenye  

Forrás: saját gyűjtés a VKSZI adatszolgáltatása alapján



ny
ug

at
-d

un
án

tú
li

 R
eg

io
ná

li
s

ifj
ús

ág
i H

el
yz

et
el

em
zé

s 2
00

9

50

Az ifjúsági intézményrendszer (nemcsak állami) helyi szintjét alkotják az ön-
kormányzati ifjúsági referensek, ifjúságsegítők, az ifjúsági információs és tanács-
adó irodák, információs pontok, ifjúsági közösségi terek, ifjúsági házak, gyermekek 
házai.

2.1.7 Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák
Magyarországon alapvetően az ifjúsági információnyújtás és tanácsadás az Eu-

rópa Tanács no.r (90)7 ajánlása, az Európai Ifjúsági Információs Charta, illetve a Ma-
gyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák szövetsége szakmai-etikai 
kódexe által meghatározott irányvonalak mentén szerveződik. 

Az irodák tevékenységi köre alapvetően két részre osztható: információszolgál-
tatás és tanácsadás. A Szakmai Etikai Kódex szerint:

1. információszolgáltatás az alábbi területeken
helyi, regionális és országos kulturális programok, rendezvények,•	
helyi sportolási lehetőségek, helyi, regionális és országos sportrendezvények,•	
helyi, regionális és országos közoktatási és felsőoktatási információk (leg-•	
alább: iskolatípusok, intézmények, oktatott szakok és szakmák, felvételi eljá-
rások, iskolarendszeren kívüli képzési lehetőségek),
helyi egészségügyi ellátások (legalább: egészségügyi intézmények alapada-•	
tai, nyitva tartása, iskolaorvosi szolgálat alapadatai),
hely i szociális ellátások (legalább: szociális és humán szolgáltató intézmények •	
alapadatai, nyitva tartásuk, pénzbeli ellátások fajtái és a hozzájuk tartozó jogo-
sultságok, természetbeni ellátások fajtái és a hozzájuk tartozó jogosultságok),
helyi hivatalok (legalább: alapadatok, nyitva tartás),•	
országos hatáskörű hivatalok, hatóságok (legalább: alapadatok pl. minisztéri-•	
umok, állami szervek, országgyűlési biztosok),
helyi és megyei önkormányzatok (legalább: alapadatok, helyi önkormányza-•	
ti képviselők névjegyzéke),
helyi, regionális és országos olcsó szálláslehetőségek (legalább: kulcsosház, •	
turistaház, kollégium, ifjúsági szálláshely kategóriákban alapadatok, nyitva 
tartás),
országos utazási és szállás kedvezmények (legalább: MÁV és VOLÁN hivatalos •	
kedvezmények, diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezmények),
helyi és regionális munkalehetőségek (legalább: a helyi és regionális médiá-•	
ban megjelenő hirdetések),
munkanélküli ellátás (legalább: a munkanélküli ellátások típusai, igénybevé-•	
telük módja),
helyi albérletek (legalább: a helyi médiában megjelenő hirdetések),•	
helyi, regionális és országos pályázatok (legalább: a pályázat kiírása),•	
helyi és regionális segítő- és krízisellátó helyek (legalább: átmeneti elhelyezést •	
nyújtó intézmények, drogambulanciák, telefonos segítőhelyek kategóriákban 
alapadatok, nyitva tartás)
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ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltató helyek (legalább: az ERYICA tag-•	
szervezetei, Eurodesk Irodák),
az európai mobilitással összefüggő alapinformációk (legalább: Youth Hostelek •	
Európában, Fiatalok lendületben Program, ösztöndíj és csereprogramok).

2. Tanácsadás
jogi,•	
pszichológiai-mentálhigiénés vagy életvezetési-életszervezési,•	
továbbtanulási.•	

A nyugat-dunántúli régióban az öt megyei jogú városban működnek ifjúsági 
információs és tanácsadó irodák:

Győrben:
Híd Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

Zalaegerszegen:
Zeg-Zug Ifjúsági Szolgáltató Iroda
 Retro 73 Ifjúsági Iroda - Retro 73 Ifjúsági és Kulturális Közhasznú Egyesület

Sopronban:
 I-pont Ifjúsági Iroda- ProKultúra Sopron Nonprofit Kft. (2009-ig)

Keszthelyen
 Mentor Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Közösségi Központ

Nagykanizsán:
 Ifjúsági, Pályaválasztási, Információs és Tanácsadó Iroda 
 Delfin Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda eMagyarország pont

A fent említett irodákhoz kötődően helyenként működnek ifjúsági információs 
pontok, de ezek száma elenyésző, azokon a helyeken viszont, ahol megtalálhatóak 
(pl. Zalaszentgrót, Nagykanizsa), az ifjúsági élet meghatározó elemei.

A régióban Vas megye területén a MMIK-LOGO Ifjúsági Szolgálatához kötő-
dően ifjúsági pont hálózat került kialakításra, melynek a megyében több telepü-
lésen (Gersekarát, Vasvár, Körmend, Szentgotthárd, Kőszeg, Csörötnek, Oszkó, 
Rábahídvég) és a régióban egyedülálló módon Szombathely területén (Nyitra utcai 
ÁMK, Agora - Gyermekek háza, Borostyán Környezetvédelmi Oktatóközpont) belül 
is található tagja. Ezen ifjúsági pontok alapvető információkkal tudnak szolgálni a 
fiatalok számára, emellett inkább közösségi térként funkcionálnak.

Zala megyében kistérségi szinten a kistérségi központokban kezdődött el az in-
formációs pont hálózat megszervezése (Zalaszentgrót, Pacsa, Letenye, Lenti, Héviz-
Keszthely, Nagykanizsa).

2.1.8. Ifjúsági referensek, ifjúság segítők:
Az ifjúsági referensek feladata az önkormányzatok ifjúsággal kapcsolatos intéz-

kedéseinek koordinálása, az ifjúságsegítőké pedig a közösségfejlesztés, szabadidős 
animáció, a fiatalok programjainak szervezése. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
minél alacsonyabb a település lélekszáma annál kevésbé válik szét a két feladatkör.



ny
ug

at
-d

un
án

tú
li

 R
eg

io
ná

li
s

ifj
ús

ág
i H

el
yz

et
el

em
zé

s 2
00

9

52

A települési, térségi, megyei ifjúsági referens feladata:
  az ifjúsági feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó előterjesztések elké-•	
szítése, különös tekintettel, 
– az ifjúsági koncepcióra és cselekvési tervre;
– az ifjúsági közösségek és szervezetek, illetve a helyi ifjúsági tanács megala-

kulását és működését lehetővé tevő, illetve segítő feltételrendszerre;
– az ifjúságsegítői munkával, az ifjúsági szolgáltatások, illetve intézmények 

programjaival, tevékenységével és a közösségekbe, szervezetbe nem tö-
mörülő fiatalok számára kidolgozott szakmai fejlesztőprogramokkal össze-
függő javaslatokra;

  az önkormányzat ifjúsági feladatainak ellátása kapcsán hozott rendeleteiben •	
és határozataiban foglalt, az önkormányzat és/vagy hivatala felelősségi köré-
be utalt feladatok végrehajtása, illetve koordinálása;
  az ifjúsági feladatok ellátásához kapcsolódó (oktatással, közművelődéssel, az •	
egészségüggyel, a szociál- és foglalkoztatáspolitikával, az otthonteremtéssel, 
stb. összefüggő) előterjesztések véleményezése;
  mindazon eljárások kidolgozása és működtetése, melyek biztosítják a fiatalok •	
és közösségeik, szervezeteik, helyi ifjúsági tanácsuk óhajainak, szándékainak, 
érdekeinek továbbítását, becsatornázását az önkormányzat, illetve annak in-
tézményei, valamint az egyházak, a vállalkozók, a munkahelyek és egyesüle-
tek felé;
  a fiatalok, közösségeik, szervezeteik, helyi ifjúsági tanácsuk és az önkormány-•	
zat közötti érdekegyeztetés kialakítása, illetve működtetése;
  a településen/kistérségben foglalkoztatott ifjúságsegítői feladatokat ellátó •	
szakemberek és a humán szakterületen foglalkoztatott további szakemberek 
munkáját segítő feltételrendszer kidolgozása és elemeinek összehangolása.

 

2.2 SzOlgáltAtáSOk
Az önkormányzatok ifjúsággal kapcsolatos szolgáltatásainak feltérképezésé-

hez további adatgyűjtésre volt szükség. Az adatok összegyűjtését egy, 2009 végén 
és 2010 elején lefolytatott primer önkormányzati kutatás segítette. A kutatást 
telefo nos lekérdezéssel valósítottuk meg, a kérdőívben található kérdéseket az ön-
kormányzatoknál dolgozó, a témát a legjobban ismerő önkormányzati alkalmazot-
taknak tettük fel.

A régióban található 
658 településből a követ-
kező módon választottunk 
mintát: a kutatásba bevon-
tuk a régió három megyéjé-
ben található összes várost, 
míg a községekből megyére 
és lakosságszámra reprezentatív mintát készítettünk. Összesen 111 településen kér-
deztük le a kérdőívet. A kutatásba bevont települések számát a 19. táblázat mutatja.

19. táblázat A kérdőíves kutatásba bevont települések száma 
településtípus és megye szerint (db) 

községek városok

1-499 fő 500-
1499 fő

1500 fő
 felett város megyei 

jogú Összesen

győr-moson-sopron 4 8 23 8 2 45
Vas 8 7 5 10 1 31
zala 10 8 7 8 2 35
Összesen 22 23 35 26 5 111

Forrás: Nyugat-dunántúli önkormányzati kutatás 2010 kérdőívei, saját szerkesztés
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A fenti információkat az iroda rendelkezésére álló saját információkkal is ki-
egészítettük, ahol a helyzet ezt kívánta meg. A válaszadók munkaköri beosztása 
nagyon változatos volt, többségük nem közvetlenül, vagy nem kizárólag az ifjúság-
üggyel megbízott önkormányzati munkatárs volt. Ilyen munkakörben dolgozókkal 
csak a nagyobb városokban találkoztunk a felmérés során. A legkisebb települése-
ken sok esetben maga a polgármester állt rendelkezésünkre (7 fő).

A kérdőív válaszai és a saját tapasztalataink is azt mutatják, hogy nagyon ala-
csony azon települések száma, ahol települési szinten tudatosan terveznék az ifjú-
ságügyi feladatok ellátását. A településnagyság fordítottan arányos azzal, hogy a 
településen tudatosan felépített, ifjúságkutatáson alapuló koncepció és cselekvési 
terv mentén szerveznék a feladatellátást. 

Első kérdéscsoportunk az ifjúsági tervezést segítő elemekre kérdezett rá. Az if-
júsági kutatásokkal az önkormányzatok az elkészítendő stratégiákat, koncepciókat 
és cselekvési terveikben leírt elemeket tudják szakmai szempontból alátámaszta-
ni. Azonban a felmérések költségeit csak a nagyobb lélekszámú, nagyobb költség-
vetéssel rendelkező önkormányzatok tudják kigazdálkodni. A kisebb települések 
esetében pedig nem is szükséges feltétlenül egy nagyobb vizsgálat a korcso-
portba tartozók alacsony száma miatt. A megkérdezett települések közül a me-
gyei jogú városok között Sopron kivételével mindegyikben készült ilyen kutatás. 
További kilenc város is készített vagy készíttetett már felmérést a településen élő 
fiatal korcsoportok megismerése céljából. Ezek a következők voltak: Kapuvár, Kör-
mend, Bük, Csepreg, Kőszeg, Letenye, Répcelak, Vasvár és Zalakaros. Ezek között 
a legrégebbi Csepreg városáé, ahol a felmérést 2002-ben végezték el. Az ifjúság-
kutatással rendelkező önkormányzatok 2004 és 2009 között készíttették el felmé-
réseiket, Répcelak esetében pedig azt a választ kaptuk, hogy már zajlik 2010-ben a 
kutatás előkészítése az önkormányzatnál, tehát kutatásunk pillanatában ez volt a 
régióban a legfrissebb ilyen jellegű felmérés. Fentebb már említettük, hogy a ku-
tatások stratégiák megírásához adhatnak szakmai alapot, ebben az esetben azon-
ban csak a kutatással rendelkező önkormányzatok kis részénél említették meg kész 
ifjúsági stratégia létét. Kapuvár, Körmend, Nagykanizsa és Győr rendelkezik ifjúsá-
gi koncepcióval vagy stratégiával. Ezen dokumentumok mindegyike egyidős a fel-
mérésekkel. Csepreg, Vasvár és Zalaegerszeg városa ezzel szemben ifjúságpolitikai 
cselekvési terv megalapozásához használta a vizsgálat eredményeit. Csepreg ese-
tében külön kiemelték, hogy 2009-ben ifjúsági rendeletet is alkotott a település 
önkormányzata.

A települések nagyon kis százalékában található nevesítetten ifjúsági bizott-
ság, természetesen kivételt képeznek a megye jogú városok, habár ezekben is csa-
tolt területként jelenik meg általában. A kisebb településeken az önkormányzat 
nem alakít ki bizottságokat, a kisvárosokban pedig valamely határterületért fele-
lős bizottság (oktatási, kulturális, szociális) bizottság hatáskörébe tartozik az ifjúsá-
gi terület. A települések 10,9%-ban foglalkoztatnak ifjúsági referenst ezek 33%- a 
főállású, és 66% csatolt munkakörben látja el a feladatot. A megyei jogú városok-
ról elmondható, hogy a régió 5 megyei jogú városából 4-ben főállású ifjúsági refe-
rens dolgozik.
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A fiatalok érdekérvényesítése tekintetében elmondható, hogy a régió terüle-
tén az ifjúsági képviseleti fórumok több fajtája is megtalálható, úgymint telepü-
lési gyermek- és ifjúsági önkormányzat (8%), helyi ifjúsági tanács (1.8%), ifjúsági 
kerekasztal (2.7%), iskolai diákönkormányzat (39.1%). Itt meg kell jegyezni, hogy a 
kérdés a települési diákönkormányzatokra vonatkozott, viszont a válaszokból kitű-
nik, hogy a megkérdezettek egyértelműen az iskolai diákönkormányzatokról adtak 
számot. Sajnos a válaszok és irodánk tapasztalatai is azt mutatják, hogy a települé-
si gyermek és ifjúsági önkormányzatok 55%-át vonják be csupán a fiatalokat érin-
tő döntések előkészítésébe. Az iskolai diákönkormányzatoknál még rosszabb a 
helyzet: 11%-uk kerül mindössze bevonásra. Örvendetes viszont, hogy az ifjúsági 
kerekasztal és a helyi ifjúsági tanácsok esetében a döntéshozók 100%-ban számíta-
nak munkájukra a döntések előkészítésében.

A képviseleti fórumok 5.45%-ban részesülnek pénzbeni támogatásban, mely 
fölött ők rendelkeznek, illetve 13%-ban természetbeni (teremhasználat, hangosí-
tás használat, stb.) támogatásban programjaik megvalósításához.

A régió területén működő felsőoktatási intézmények mindegyikében működik 
hallgatói önkormányzat. Némely esetben komoly hatást tudnak gyakorolni az in-
tézmény vezetőségére.

A régió területén sajnálatos módon kevés az erős ifjúsági területen dolgo-
zó civil szervezetek száma. A kérdőív alapján megállapítható, hogy a települések 
csupán 14,5%-ában találhatók ifjúsági civil szervezetek, viszont ezek több mint fe-
lében több is működik. 

Nemformális ifjúsági csoportok alatt nem ad hoc közösségek, hanem azonos 
érdeklődés mentén szerveződő rendszeres találkozásokat, közös programokat 
megvalósító csoportok értendők, amelyeket tagjaik nem jegyeztettek be, nem vál-
tak önálló jogi személlyé. Ilyen csoportok a települések 17,2 %-án találhatók.

Érdekes megfigyelni, hogy az ifjúságnak szolgáltatást nyújtó szervezetek téma-
körében a válaszok azt mutatják, hogy a települések csupán 11,8%-ban működnek 
ilyen szervezetek, viszont mikor arra kérdeztünk rá, hogy a településen a fiatalok 
számára is közösségi térként működő intézmény (művelődési ház, teleház) műkö-
dik-e, a válaszok alapján megállapítható, hogy a települések 70,9 %-ban található 
művelődési ház, illetve teleház 58,1%-ukban.

A fiatalok számára közösségi térként működő színterekből nagyon alacsony a 
kínálat régiónkban. Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda csak négy megyei jo-
gú városban (Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa), illetve Keszthelyen 
található. Ifjúsági Információs Pont a települések csupán 6%-ában, ifjúsági ház pe-
dig 5%-uk esetében található, ezek jó része városokban és csak elenyésző része ki-
sebb településeken. A kistelepülésekre jellemzőbb az ifjúsági klubok működése. A 
települések 27,27%-ában találunk ifjúsági klubokat, ami viszonylag kedvező képet 
mutat. A településeken meglehetősen nagy számban működnek sportlétesítmé-
nyek (48,1%-ban fordulnak elő). Kérdéses, hogy ezek mennyire szolgálják a tömeg-
sportot, mennyire, illetve milyen feltételekkel vehetők igénybe a fiatalok számára. 
A sportlétesítmények nagy számával ellentétben szabadtéri közösségi tér a telepü-
lések csupán 9,1%-ában érhető el. 
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A kérdőív és irodánk tapasztalatai is azt bizonyítják, hogy az ifjúsági szolgáltatá-
sok, valamint a fiataloknak is szóló szolgáltatások működtetésében nagyon kis sze-
repet vállalnak/tudnak vállalni a civil szervezetek, mivel kevés a stabil, több lábon 
álló civil szervezet. A hatékony, stabil, mégis innovatív szolgáltatások jórészt a civil-
intézményi együttműködésben tudnak megvalósulni.

2.3 IFjúSágSzAkMAI képzéSek
Amikor ifjúságszakmai képzésekről, vagy az ifjúsági szakma szereplőinek kép-

zéséről beszélünk, fontos leszögeznünk, hogy két egymáshoz szervesen kapcsoló-
dó, de egymástól jelentősen eltérő területről beszélünk. 

Az egyik terület az államilag elismert, felsőfokú végzettséget adó szakképzés 
(Magyarországon ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés, és ifjúsági szakértő felsőfo-
kú szakirányú továbbképzés), míg a másik, a végzettséget nem adó képzés, amely 
a nemformális tanulás módszereire épül. A 2001. évi CI sz. Felnőttképzési Törvény 
értelmében (29. § 14. pont) „nemformális tanulásnak minősül a munkahely, a társa-
dalmi és egyéb szervezetek által szervezett olyan rendszerezett oktatás-tanulás, amely 
oktatási, képzési intézményeken kívül, az egyén igényei és kezdeményezése alapján va-
lósul meg, és amely közvetlenül nem kapcsolódik képesítés megszerzését tanúsító ok-
irat megszerzéséhez”. 7

A résztvevők általában olyan szakemberek vagy laikus segítők, akik az ifjúsági 
munka valamely színterén tevékenykednek, „szakirányú” vagy egyéb végzettség-
gel rendelkeznek, illetve olyan fiatalok, akik saját közösségükben önkéntesként ta-
pasztalataikat, készségeiket, kompetenciájukat szeretnék fejleszteni.

Az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés célja „olyan szakemberek képzése, akik a 
tágan értelmezett kultúra eredményeinek birtokában felkészültek az összeurópai ér-
tékek közvetítésére, az ifjúság érdekeinek, szervezeteinek képviseletére, érzékenyek és 
fogékonyak az ifjúsági szubkultúra (társadalmi, szociális, kulturális) problémái iránt, 
képzettek ezen problémák szociokulturális megoldására, a korosztályos közösségek 
fejlesztésére.”8 (idézet az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés céljából).

„A nemformális oktatás olyan szervezett oktatási tevékenység, amely a formális 
képzési rendszeren kívül történik, és célja, hogy meghatározott tanulócsoport igényei-
re építve sajátos képzési célokat szolgáljon.”9 

Miért fontos elemezni a régióban megvalósult képzéseket?
A régióban működő ifjúsági szolgáltatást nyújtó intézmények és szervezetek 

humánerőforrás kapacitása nagyon különböző. Míg az önkormányzati fenntartá-
sú intézmények humán felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereket fog-
lalkoztatnak, addig a civil szerveteknél sok esetben találkozunk olyan, általában 
reálvégzettségű szakemberrel, akik nem eredeti szakmájukban tevékenykednek, 
hanem személyes indíttatásból foglalkoznak a fiatalokkal és tapasztalataikat, isme-
reteiket a munkájuk során bővítik. 

7 forrás: www.mobilitas.hu/niida
8 forrás: www.mobilitas.hu/kepzes/szakkepzes
9 forrás: www.mobilitas.hu/niida,  (Coombs és szerzőtársai)
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Tapasztalataink azt mutatják, hogy jelenleg kevés szervezet, intézmény foglal-
koztat ifjúságsegítő vagy ifjúsági szakértő végzettségű munkatársat. Az ifjúsági te-
rületen tevékenykedő szakemberek, laikus segítők, ifjúsági szervezetek képviselői 
leginkább a nemformális, oktatási intézményeken kívül szervezett képzéseken, il-
letve informális keretek között bővítik tapasztalataikat.

Fontos tehát tudnunk, hogy a régióban mennyire biztosítottak, hozzáférhetőek 
a különböző képzési lehetőségek. A régióban két felsőoktatási intézményben foly-
tatnak ifjúságsegítő felsőfokú szakképzést, nappali tagozaton. Győrött a Széchenyi 
István Egyetem Szociális Munka Tanszék szervezésében, Szombathelyen pedig a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Andragógia Tanszékén képeznek ifjúságsegítőket. 
A képző intézmények ingadozó hallgatói létszámmal küzdenek: a 8 és a 33 fős év-
folyam egyaránt megtalálható a két intézményben. Jelenleg a legnagyobb kihívást 
a végzett hallgatók foglalkoztatása, megtartásuk jelenti az ifjúsági szakterületen.

A régióban megvalósult nemformális képzések elemzésében két szempont 
szerint haladunk: a Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (RISZI) 
által szervezett képzéseket, valamint a különböző pályázati forrásokból szervezett 
képzéseket vesszük számba. 

A Mobilitás képzési tevékenységét 2007 óta tervszerűen fejleszti. Első nagyobb 
eredmény a minőségirányítási rendszer kidolgozása és bevezetése volt. Az intéz-
mény, így a RISZI képzési szolgáltatásai, a képzések megszervezése, lebonyolítása a 
minőségbiztosítási rendszer alapján történik.

Az Iroda által szervezett képzések
Az Iroda képzési tevékenységének középpontjában a helyi ifjúsági mun-

ka fejlesztése, az ifjúsági szakemberek ismeretbővítése, készség- és kompetencia 
fejlesztése, a szakmai szerepek megerősítése és a szakmai hálózat kiépítése, a szer-
vezet- és kapacitásfejlesztés volt. 

A 2005-ben a régió ifjúsági referensei, ifjúságsegítő szakemberei számára indí-
tott képzési sorozat célja a területi és ágazatok közötti együttműködés elmélyítése, 
a szakmai szerepek és kompetenciák tisztázása, a helyi ifjúsági munka megalapozá-
sát, tervezését segítő helyzetfelmérés, stratégia és cselekvési terv megalkotásának 
segítése volt. Három regionális képzés valósult meg 2005 és 2006 között.

Az önkéntes hálózatok megerősítését, hatékonyságát, szakmai kompetencia-
fejlesztését szolgálták a 2005 és 2006 között megrendezésre került multiplikátor 
és Eurodesk képzések és hálózati találkozók. A multiplikátor képzést 2007-2008 kö-
zött civil szervezetek bevonásával, megyei szinten folytattuk. Partnerünk a három 
ifjúsági információs és tanácsadó iroda volt, Győr-Moson–Sopron megyében a Híd 
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Vas megyében az MMIK Logo Ifjúsági Szol-
gálat, Zala megyében pedig a Retro 73 egyesület.

2007-től vált általános gyakorlattá, hogy a képzések szervezésébe külső part-
nereket vontunk be. A partnerek szerepe a logisztikai háttér megteremtése, a részt-
vevők toborzásában való részvétel, a helyi partnerekkel való kapcsolattartás volt. 

2009-ben szerveztük első olyan képzésünket, amelyet az intézményi minőség-
irányítási rendszer kerete határozott meg. Két akkreditált képzést bonyolítottunk le, 
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a Helyi ifjúsági munka közösségfejlesztés és Társadalmi részvétel moduljait. A részt-
vevők ifjúsági szakemberek, ifjúsági szervezetek, közösségek képviselői voltak.

Források képzésekhez
Két hazai pályázati forrás állt rendelkezésre a régió szervezeteinek képzési ter-

veik megvalósítására.
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram forrásai elsősorban forrásteremtés, kom-

munikáció, programszervezés, vezetőképzés tematikát magában foglaló képzé-
si programokat támogattak, amelyek legalább két régió, hat településén működő 
szervezetek együttműködésében valósulhattak meg. A régióban az Alapprogram 
finanszírozásában összesen a 4 év alatt 9 képzés valósult meg. A Nyugat-dunántúli 
Regionális Ifjúsági Tanács 2006 és 2009 között ugyancsak minden évben biztosított 
forrást ifjúsági szakemberek, ifjúsági szervezetek számára képzések lebonyolításá-
ra. Ennek ellenére minimális képzési igény jelentkezett a pályázatokban. Éves szin-
ten 4-5 pályázat irányult képzések megszervezésére.

A hazai források mellett az Ifjúság 2000-2006, illetve 2007-től a Fiatalok Len-
dületben Program nyújtott nemformális képzések szervezésére Európai Uniós 
támogatást. A Program keretében nemzetközi képzések, tapasztalatcserék, a part-
nerséget mélyítő találkozók finanszírozhatók. A régióban 2007 és 2009 között két 
projekt valósult meg.

A Fiatalok Lendületben Program céljainak megvalósítását és a projektek minő-
ségének fejlesztését nemzetközi szinten a Training and Cooperation Plan (TCP), azaz 
a Képzési és Fejlesztési Terv szolgálja. A TCP pénzügyi kerete a fenti célok megva-
lósítása érdekében biztosítja a nemzeti irodák éves munkatervének végrehajtását. 
A TCP keretében tervezett tevékenységek (képzések, szemináriumok) megvalósí-
tása a nemzeti irodák feladata. 2007-től hazánkban a képzések technikai megva-
lósításába külső szervezeteket (főként civil szervezetek) vontak be, akiket egy-egy 
projekthez pályázat útján választottak ki. Ezen projektek finanszírozásának célja az 
volt, hogy a fiatalokkal foglalkozó szakemberek, illetve fiatalok minél jobban bevo-
nódjanak a Fiatalok Lendületben Programba, illetve minél jobb minőségű, innova-
tív projektek szülessenek. A résztvevőket szintén pályázat útján választották ki.

A nyugat-dunántúli régióban 2007 és 2009 között hat projekt valósult meg a 
TCP támogatásával. Ezek közül kettő kifejezetten régiós fejlesztésekről szólt a 2007-
es Európai Ifjúsági Héthez kapcsolódva, az akkor induló Fiatalok Lendületben Prog-
ram népszerűsítésére, illetve a Program népszerűsítését és egyéb forrásteremtési 
lehetőségek megismertetését célzó multiplikátor hálózat képzésére. A TCP keret-
ből nyugat-dunántúli szervezetek által 31933,08 Euró került felhasználásra.
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3. Források 
3.1 Az IFjúSágSzAkMAI INtézMéNyStRuktúRA A 2005. évI 

HelyzeteleMzéS tükRéBeN
Az ifjúsági szakma régiós szereplői - beleértve a civil szervezeteket, ifjúsági 

szolgáltató intézményeket, önkormányzatokat, valamint az ifjúsági korosztállyal 
foglalkozó különböző ágazatokat - forrásfelhasználásának vizsgálatát két szem-
pont szerint tesszük. Egyrészről kiindulásként fontos visszaidézni a 2005-ös hely-
zetelemzés tapasztalatait: a régió ifjúsági szolgáltatásait, intézményi és szervezeti 
struktúráját, a különböző ifjúsági célú forrásokat és felhasználásának alakulását. 
Másrészről a 2005-2009-es időszak hazai, nemzetközi – európai ifjúsági célú for-
rásainak cél és támogatási rendszerét, azok felhasználását a régióban, valamint a 
korábban kialakított szolgáltatások, fejlesztések fenntarthatóságát. Azokra a kér-
désekre keressük a választ, hogy

1. A különböző források hogyan járultak hozzá a régióban az ifjúsági mun-
ka fejlesztéséhez; a különböző struktúrák, szolgáltatások kialakításához, fej-
lesztéséhez, társadalmi beágyazottságához, az ágazat szereplőinek (civil és 
önkormányzati) szakmai fejlődéséhez?

2. Milyen mértékben váltak fenntarthatóvá mindezen fejlesztések?

3.1.1 Közösségi terek
A közösségi tér számos formában van jelen a régió különböző településein, ön-

kormányzati és civil működtetésben egyaránt. 94 településen működik teleház vagy 
telekunyhó, illetve az intézmények többsége több település lakosságának nyújt 
szolgáltatásokat. Meghatározóak ezen intézmények ifjúsági közösségi szolgáltatá-
sai. A megyeszékhelyek, illetve a megyei jogú városok mindegyikében működik 
művelődési és/vagy gyermek- és ifjúsági ház, a kistérségi központok többségében 
található olyan közművelődési intézmény, amely források függvényében ifjúsági 
célú feladatokat is ellát. Kisebb településeken azonban ezek az intézmények szinte 
teljesen „lakatlanná” váltak, fenntartásuk az önkormányzatok humán és anyagi for-
ráshiánya miatt ellehetetlenült. 

3.1.2 Ifjúsági információs és tanácsadó irodák, információs pontok
Három meghatározó ifjúsági információs és tanácsadó iroda működik a régió-

ban, a három megyeszékhelyen: Győrben és Szombathelyen önkormányzati, míg 
Zalaegerszegen civil fenntartású. 2005-ig más településen nem jött létre sem ifjú-
sági iroda, sem információs pont. Fontos azonban, hogy a fent említett teleházak 
nagyon jelentős szerepet vállaltak az információszolgáltatásban.

3.1.3 Önkormányzatok ifjúsági feladatellátása
A helyzetelemzés alapját egy 63 önkormányzat részvételével zajló felmérés ad-

ta, 27 db értékelhető kérdőívvel. A felmérés három szintet vizsgált: közgyűlés, ön-
kormányzati hivatal, civil kapcsolatok. Azon településeknél, ahol közgyűlési szinten 
jelenik meg az ifjúságügy, ott az oktatási, sport, kulturális területtel együtt alkotnak 
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bizottságot. Ezeken a településeken (megyeszékhely, megyei jogú városok) ifjúsá-
gi referenst is alkalmaznak teljes vagy rész- munkaidőben, általában határozatlan 
idejű kinevezéssel. A felmérésbe vont többi város önkormányzatainál a kulturá-
lis, oktatási vagy sport bizottság foglalkozik ifjúsági ügyekkel, ezen ügyekért fele-
lős szakember látja el az ifjúsági feladatokat is, csatolt munkakörben. A községek 
önkormányzatainál egyáltalán nem jelenik meg olyan szakember, aki akár csatolt 
munkakörben, de foglalkozna az ifjúsági feladatokkal. Ezen települések egy részé-
nél civil szervezetek vállalják fel az önkormányzat elvi támogatása mellett az ifjúsá-
gi közösségek támogatását. Elkülönített ifjúsági alappal a megyei önkormányzatok, 
valamint két megyei jogú város önkormányzata rendelkezik 1.000.000 – 3.000.000 
Ft közötti összeggel. A megkérdezett önkormányzatok többsége (20 db) rendelke-
zik ifjúságkutatás alapján készült közép- vagy hosszú távú ifjúsági koncepcióval, 
közülük azonban csupán két önkormányzat készített cselekvési tervet is.

3.1.4 Korosztályi képviseletek
A felmérés alapján a korosztályi képviseletek három formáját találjuk meg a 

vizsgálatba vont településeknél: megyei szintű gyermek- és ifjúsági fórum, telepü-
lési gyermek- és ifjúsági (érdekegyeztető) fórum, települési diákönkormányzat, if-
júsági tanács. Az oktatási intézmények diákönkormányzatai minden településen 
jelen vannak. Jellemzően a megyei jogú városokban, megyeszékhelyeken, önkor-
mányzati támogatás mellett, kisebb-nagyobb mértékben partnerségben működ-
nek együtt a helyi döntéshozókkal, ám a település méretével arányosan csökken 
mind a partnerségi viszony gyakorlata, mind a támogatás mértéke.

3.1.5 Ifjúsági/ ifjúsági célú non-profit szervezetek, ifjúsági közösségek
A 2005-ös elemzés alapját a szervezetek elnevezésében szereplő gyermek és/

vagy ifjúsági meghatározás adta. Nyilvánvaló, hogy ez a szűkítés nagy pontos-
sággal nem tudja visszaadni a valós helyzetet, annál is inkább, mert a gyermek és 
ifjúsági korosztály a legtöbb esetben nem önálló fő célcsoportként vagy kedvez-
ményezettként jelenik meg a tevékenységek között, mint inkább az egyes szakte-
rületek, mint pl. az oktatási, kulturális, szabadidő, sport által érintett korosztályok 
egyikeként. Az utóbbi szempontot követve a régióban meghatározóan a sport, ok-
tatás, szabadidő, kultúra területén működő szervezeteket találtunk. Sajnos több 
támpontot nem kaptunk az ifjúsági célú vagy ifjúsági szervezetek számosságáról, 
így jelenlegi h elyzetelemzésünkben ezen alapokra nem tudunk támaszkodni.

Az ifjúsági közösségek felmérésénél még nagyobb akadályba ütköztünk. 
Egyetlen viszonyítási alapként a Regionális Ifjúsági Tanács által kiírt pályázaton és 
az Ifjúság 2000-2006 Programban való részvételből tudtunk következtetni (a két 
pályázati rendszerben ugyanis informális csoportok is részt vehetnek). Ez alapján 
úgy tűnik, az ifjúsági közösségek, informális csoportok elenyésző számban képvi-
seltetik magukat ezekben a támogatási konstrukciókban.

Összegezve az ifjúságszakmai intézmény- és szervezeti struktúrát bemutató 
helyzetelemzés tapasztalatait, elmondható, hogy a szolgáltatási struktúra nagyon 
töredezett, sem földrajzi, sem szakterületi lefedettséget nem tapasztalhatunk. 
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Alapvetően hiányoznak a fiatalok számára szolgáltatást nyújtó intézmények, az ér-
deküket képviselő szakemberek, szervezetek. Csupán a megyeszékhelyeken jobb 
a helyzet. Minél kisebb települést vizsgálunk, annál inkább hiányoznak az ifjúsági 
szervezetek, szolgáltatások, szakemberek. A terület humánerőforrás kapacitása na-
gyon alacsony. Sajnos a tanulmányból nem kaptunk reális képet az ifjúsági/ ifjúsá-
gi célú civil szerveződésekről. 

3.2 IFjúSágI célú FORRáSOk FelHASzNáláSA A RégIóBAN 
A 2000-2005-ÖS IDőSzAkOt átFOgó HelyzeteleMzéS 
AlApjáN

Ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani az ifjúsági célú források felhasználásának 
hosszú távú hatását, kiindulópontként ismét szükséges visszaidézni az előző hely-
zetelemzés tapasztalatait, összevetve az intézményi, szervezeti struktúra elem-
zésének eredményeivel. Az előző helyzetelemzés három fő támogatási forrás 
felhasználását vizsgálta: a hazai támogatási rendszeren belül a Gyermek és Ifjúsági 
Alapprogram Tanácsa, illetve a gyermek és ifjúsági ügyekért felelős regnáló minisz-
térium - ISM, GYISM, ICSSZEM - által kiírt központi pályázatokat, valamint az Európai 
Uniós források közül az Ifjúság 2000-2006 Program felhasználásának alakulását. 

3.2.1  Hazai források alakulása
Az előző vizsgált időszak országos adatainak összesített elemzése kapcsán any-

nyi megállapítható, hogy mind a nyertes pályázatok, mind a támogatási összegeket 
nézve a minisztérium és a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram (GYIA) támogatásaiból 
a 10 %-ot nem haladja meg a régióba jutó források, pályázatok aránya. A megyék 
szerinti lebontásban a vizsgált években a legtöbb pályázat Győr-Moson-Sopron 
megyéből érkezett, majd Zala és Vas megye következik. Az elnyert támogatások 
aránya megyénkénti megoszlásban, a vizsgált években hasonló képet mutat.

A GYIA a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős mindenkori minisztérium feje-
zeti kezelésű előirányzataként támogatja a gyermekek és a fiatalok programjait, 
szervezeteit, kezdeményezéseit. A 2/1999. (IX.24.) számú ISM rendelet új keretet te-
remtett az Alapprogram finanszírozását, működését tekintve. Egyik ilyen változás 
volt, hogy az Alapprogram finanszírozási keretének 70 %-áról a rendelet alapján 
létrejött regionális ifjúsági tanácsok decentralizált módon döntenek. Ennek megfe-
lelően a GYIA elsősorban országos, régiókon átívelő projekteket, míg a regionális if-
júsági tanácsok helyi, regionális fejlesztéseket támogatnak.

A Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács a Gyermek és Ifjúsági Alapprog-
ram decentralizált keretének, különböző szorzók alapján megállapított forrásával 
gazdálkodhat. Az 2000-2005-ig tartó időszakban a régióra jutó források összege 
2002-ig – a tíz év legmagasabb felosztható forrása ekkor volt - folyamatosan növe-
kedett (16.005.000 Ft – 41.838.500 Ft). Az előző időszak mélypontja 2004-ben volt, 
amikor a 2000-es év keretét sem érte el. A beérkezett pályázatok száma, ha nem is 
követi a keret változásának tendenciáját, egy kezdeti növekedést követően folya-
matosan, évről évre csökkent. A mélypont itt is a 2004. év volt, viszont a beadott pá-
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lyázatok száma egyik évben sem haladta meg a 2001-ben elért értéket. A pályázók 
jogi státusz szerinti megoszlása bizonyos állandóságot mutat: a két legnagyobb 
szeletet folyamatosan a társadalmi szervezetek, illetve az önkormányzati fenntartá-
sú intézmények teszik ki. A személyek egyéb közössége, azaz az ifjúsági csoportok 
csupán 4%-a a pályázók számának! Területi bontást tekintve Győr-Moson-Sopron 
megye fölénye egyértelmű. Zala és Vas megye összesen kisebb arányban szerepel a 
benyújtott pályázatok között, mint Győr-Moson-Sopron megye egyedül.

A regionális források által támogatott tevékenységek két területre koncentrál-
tak. Minden évben visszatérő volt az ifjúsági közösségek által szervezett progra-
mok, rendezvények támogatása. Két fő téma jelent meg az évek során, az egyik a 
demokráciára nevelés és az Uniós tagságra való felkészítés. 2002-től kezdődően 
megyei és regionális szintű rendezvények támogatása is megjelent a helyi progra-
mok mellett. A másik fő tevékenység a tematikus táborok támogatása, amely finan-
szírozása a decentralizált és a központi keretből történt.

3.2.2 Ifjúság 2000-2006 Program
Az Ifjúság 2000-2006 Program forrásának felhasználását elemezve hasonló 

eredményeket kapunk, mint a hazai forrásoknál. 2000-től minden évben nagyon 
alacsony a beadott pályázatok száma, a legsikeresebb év 2004-ben volt, 43 be-
adott pályázattal régiós szinten, az öt beadási határidőben összesen! A nyertesek 
aránya nem érte el az 50%-ot, és ez szinte minden vizsgált évre 2005-ig érvényes. 
Ennek legfőbb oka, hogy a fiatalok széles köre számára sem az információ, sem a 
tanácsadás nem elérhető, annak ellenére, hogy a RISZI két hálózatot is koordinált 
ebben az időben, amely legfontosabb feladata kifejezetten a Program ismertségé-
nek növelése, kihasználtságának javítása volt. Általános tendencia, amely az orszá-
gos viszonyokat teljes mértékben tükrözi, hogy inkább a nagyobb városokban élő 
középosztálybeli családok fiataljai tudnak élni a lehetőséggel, holott a Program el-
sődleges prioritása a hátrányos helyzetű fiatalok bevonása.

Összevetve a különböző támogatási rendszerek által támogatott tevékenysé-
geket, a beérkező és nyertes pályázatokat, valamint az intézményi és szervezeti 
struktúrát a következő megállapítások tehetők:

1. Annak ellenére, hogy a támogatott tevékenységek (a kiírások szerint) főleg az 
ifjúsági közösségekre, szerveződésekre irányultak, a fiatalok elenyésző szám-
ban (4 %!) tudtak önállóan élni ezen lehetőséggel. Mivel leginkább társadal-
mi szervezetek (főleg iskolai alapítványok) nyújtottak be pályázatot, arra 
lehet következtetni, hogy az ifjúsági közösségek a program kedvezménye-
zettjei, célcsoportjai voltak, kevésbé kezdeményezői vagy megvalósítói. Fel-
vetődik az a kérdés, hogy vajon ezek a programok hosszú távon hozzájárultak-e 
az öntevékeny csoportok megerősödéséhez, szervezetté fejlődéséhez? 

2. A szervezeti intézményi struktúra vizsgálatának legfontosabb tapasztalata, 
hogy kevés a professzionális ifjúsági szakember (fizetett alkalmazottak), tö-
redezett az ifjúsági szolgáltatást nyújtó intézményi és szervezeti struktúra, 
leginkább a civil szférára hárul a fiatalok támogatása. A pályázók státuszának 
alakulása is ezt a megállapítást erősíti meg. A források által támogatott ren-
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lyázatok száma egyik évben sem haladta meg a 2001-ben elért értéket. A pályázók 
jogi státusz szerinti megoszlása bizonyos állandóságot mutat: a két legnagyobb 
szeletet folyamatosan a társadalmi szervezetek, illetve az önkormányzati fenntartá-
sú intézmények teszik ki. A személyek egyéb közössége, azaz az ifjúsági csoportok 
csupán 4%-a a pályázók számának! Területi bontást tekintve Győr-Moson-Sopron 
megye fölénye egyértelmű. Zala és Vas megye összesen kisebb arányban szerepel a 
benyújtott pályázatok között, mint Győr-Moson-Sopron megye egyedül.

A regionális források által támogatott tevékenységek két területre koncentrál-
tak. Minden évben visszatérő volt az ifjúsági közösségek által szervezett progra-
mok, rendezvények támogatása. Két fő téma jelent meg az évek során, az egyik a 
demokráciára nevelés és az Uniós tagságra való felkészítés. 2002-től kezdődően 
megyei és regionális szintű rendezvények támogatása is megjelent a helyi progra-
mok mellett. A másik fő tevékenység a tematikus táborok támogatása, amely finan-
szírozása a decentralizált és a központi keretből történt.

3.2.2 Ifjúság 2000-2006 Program
Az Ifjúság 2000-2006 Program forrásának felhasználását elemezve hasonló 

eredményeket kapunk, mint a hazai forrásoknál. 2000-től minden évben nagyon 
alacsony a beadott pályázatok száma, a legsikeresebb év 2004-ben volt, 43 be-
adott pályázattal régiós szinten, az öt beadási határidőben összesen! A nyertesek 
aránya nem érte el az 50%-ot, és ez szinte minden vizsgált évre 2005-ig érvényes. 
Ennek legfőbb oka, hogy a fiatalok széles köre számára sem az információ, sem a 
tanácsadás nem elérhető, annak ellenére, hogy a RISZI két hálózatot is koordinált 
ebben az időben, amely legfontosabb feladata kifejezetten a Program ismertségé-
nek növelése, kihasználtságának javítása volt. Általános tendencia, amely az orszá-
gos viszonyokat teljes mértékben tükrözi, hogy inkább a nagyobb városokban élő 
középosztálybeli családok fiataljai tudnak élni a lehetőséggel, holott a Program el-
sődleges prioritása a hátrányos helyzetű fiatalok bevonása.

Összevetve a különböző támogatási rendszerek által támogatott tevékenysé-
geket, a beérkező és nyertes pályázatokat, valamint az intézményi és szervezeti 
struktúrát a következő megállapítások tehetők:

1. Annak ellenére, hogy a támogatott tevékenységek (a kiírások szerint) főleg az 
ifjúsági közösségekre, szerveződésekre irányultak, a fiatalok elenyésző szám-
ban (4 %!) tudtak önállóan élni ezen lehetőséggel. Mivel leginkább társadal-
mi szervezetek (főleg iskolai alapítványok) nyújtottak be pályázatot, arra 
lehet következtetni, hogy az ifjúsági közösségek a program kedvezménye-
zettjei, célcsoportjai voltak, kevésbé kezdeményezői vagy megvalósítói. Fel-
vetődik az a kérdés, hogy vajon ezek a programok hosszú távon hozzájárultak-e 
az öntevékeny csoportok megerősödéséhez, szervezetté fejlődéséhez? 

2. A szervezeti intézményi struktúra vizsgálatának legfontosabb tapasztalata, 
hogy kevés a professzionális ifjúsági szakember (fizetett alkalmazottak), tö-
redezett az ifjúsági szolgáltatást nyújtó intézményi és szervezeti struktúra, 
leginkább a civil szférára hárul a fiatalok támogatása. A pályázók státuszának 
alakulása is ezt a megállapítást erősíti meg. A források által támogatott ren-

dezvények vajon hozzá-
járultak-e ahhoz, hogy a 
fiatalokkal foglalkozó ci-
vil szervezetek megerő-
södjenek, fejlődjenek, az 
ifjúsági szolgáltatások 
feltétele megteremtőd-
jék? Ezen szervezetek, in-
tézmények mennyiben 
segítették elő a progra-
mokkal, rendezvények-
kel az ifjúsági önszerveződések kialakulását, stabilitásának növelését?

3. A 2002-es pályázati időszakot követve a Regionális Ifjúsági Tanács kiírásaiban 
megjelent a térségi együttműködésen alapuló programok, rendezvények tá-
mogatása. A beadott pályázatok számát nézve mind a három év alatt jelentős 
az ebben a témában beadott és nyertes pályázatok száma. A kiírások célja az 
együttműködés, a regionalitás erősítése, szakmai hálózatok kialakítása volt. A 
nyertes projektek alapján feltételezhető, hogy az együttműködés alapjai, ha 
nem is széles körben, akár a régió egészére nézve, de megteremtődtek. Vajon 
ezen együttműködések képesek voltak-e hosszabb távon fennmaradni, ho-
zadékukként javult-e a szervezeti, szolgáltatási struktúra töredezettsége?

Mivel a meglévő forrás (Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés, 2005) alapján csak 
következtetni tudunk a 2005. év nemzetközi, elsősorban EU-s és hazai - Ifjúsági, Csa-
ládügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (Továbbiakban. ICSSZEM), a 
GYIA - forrásinak felhasználásáról, szükségesnek tartottuk ezt az évet külön megvizs-
gálni, hogy megfelelő kiinduló pontként szolgáljon a jelenlegi helyzetelemzéshez.

3.3 2005. év IFjúSágI célú FORRáSAINAk FelHASzNáláSA
3.3.1 A hazai, országos pályázatok

Az ICSSZEM 2005-ben pályázati úton két fő terület fejlesztését támogatta; ifjú-
sági célú szolgáltatások kialakítását, fejlesztését (ifjúsági szálláshely, közösségi tér, 
ifjúsági információs pont, játszótér) és hozzá kapcsolódó programokat, másrészt 
önkormányzati ifjúsági referens foglalkoztatását és feladatellátását. Nagy jelentő-
sége volt mind a két terület fejlesztésének, hiszen, amint láttuk, a régióban az ifjú-
sági szolgáltatások és szervezetek területileg egyenlőtlen eloszlásban voltak jelen.

A források felhasználását a következő összesítő táblázattal szemléltetjük:
20. táblázat Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által 2005-ben támogatott 

ifjúsági célú pályázatok a nyugat-dunántúli régióban

 
közösségi tér információs pont ifjúsági referens szálláshely

db
támogatás 

(Ft)
 db

támogatás 
(Ft)

db
támoga-
tás (Ft)

db
támogatás 

(Ft)
győr-moson-sopron 4 4 700 000 2 1 300 000 10 11 300 000 2 6 950 000
Vas 5 5 350 000 1 1 200 000 8 13 900 000 1 6 000 000
zala 4 5 200 000 2 23 000 000 2 3 500 000 1 5 000 000
régió összesen 14 15 250 000 5 4 800 000 20 28 700 000 4 17 950 000
országos összesen 60 94 000 000 30 40 000 000 115 170 000 000 61 204 000 000

Forrás: www.szmm.gov.hu
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A táblázat és a grafikon alapján két fontos megállapítás tehető. Jól látható, 
hogy az ifjúsági referens foglalkoztatása és a közösségi tér kialakítása volt az a két 
támogatási típus, amelyekben nagyobb arányú forrást sikerült a régióban lehívni. 
Bár a nyertes pályázatok száma nagyon alacsony, ha az országosan támogatott pá-
lyázatok számát a hét régióra vetítjük, csupán a szálláshely kialakítás, bővítés támo-
gatása marad el a többi régiótól és az országos átlagtól.

További elemzésünk szempontjából nagyon lényeges, hogy míg a települési 
felmérés adatai alapján a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokon kívül 
elenyésző számban kaptunk adatokat ifjúsági referensek foglalkoztatásáról, addig 
a pályázaton sikeresen résztvevő települések többsége (15 település) kimondottan 
kistelepülés (pl., Börcs, Szilsárkány, Oszkó).

2005-ben az Alapprogram Tanácsa országos jelentőségű gyermek és ifjúsági 
rendezvényeket, forrásteremtés, együttműködés témakörben képzéseket, vala-
mint internet előfizetést és eszközbeszerzéseket támogatott. Feltétele volt a pályá-
zatoknak, hogy legalább két régió, legalább 6 települése közötti együttműködés 
szükséges a projektek támogatásához. A 2005. évben a régióra jutó forrásokat ezek 
tükrében vizsgáljuk.

Jól látható, hogy amíg a mi-
nisztérium által kezelt források 
megoszlásában nem volt jelen-
tős eltérés a régiók között, addig 
a GYIA források erőteljesen a kö-
zép-magyarországi régióba kon-
centráltak. A nyugat-dunántúli 
régió az összes évi források 5 %-át 
tudta lehívni, szemben a közép-
magyarországi régió 40%-val. Ha 
a különböző támogatási típusokat nézzük, csak az eszközbeszerzésnél nem érvénye-
sült egy régió dominanciája. Vissza kell azonban utalnunk arra a tényre, hogy a GYIA 
jellemzően országos szervezeteket, vagy legalább két régió legalább 6 települése 
együttműködésében megvalósuló projekteket támogat. Az országos szervezetek 
székhelye főleg Budapesten és Pest megyében található. Feltételezhetjük az okok 
között azonban a szervezetek széleskörű együttműködésének hiányát is. A nyugat-
dunántúli régió ifjúsági célú források alacsony mértékű lehívása okainak vizsgálatá-
nál az együttműködések hiányát mindenképpen figyelembe kell vennünk.

21. táblázat 2005-ben a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa által támogatott pályázatok 
megoszlása a nyugat-dunántúli régióban

 
Országos 

rendezvény 
(db)

összeg 
(ezer Ft) Képzés (db) összeg 

(ezerFt)

Média- 
termék 

(db)

összeg 
(ezer Ft)

internet 
hozzáférés 

(db)

összeg 
(ezer Ft)

Eszköz-
beszerzés 

(db)

összeg 
(ezer Ft)

gyms 0  0 0 1 300 1 140 1 70
Vas 0  0 0 1 140 3 302 0 0
zala 4 1 860 0 0 0 0 3 284 5 378
régió 
összesen 6 1 860 0 0 2 440 7 727 6 448

országos 94 64 693 43 25 000 55 19 700 100 9 999 124 9 899
Forrás: www.szmm.gov.hu
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3.3.2 Az Ifjúság 2000-2006 Program
A 2005. évet megelőzően a beadott, valamint a támogatott projektek számá-

nak alakulása nagyon ingadozott, állandóságot az országos adatokhoz viszonyított 
rendkívül alacsony aránya jelentett. A 2005-ben beadott projektek száma (33 db) 
messze az országos átlag (92,6 db) alatt maradt. Ugyanez a helyzet a támogatott 
projektek esetében is: 23 db/60 db. Fontos azonban megjegyezni, hogy Közép-Ma-
gyarország dominanciája jelentősen torzította az eredményeket. 

A beadott és támogatott 
projektek régiónkénti alakulá-
sát vizsgálva láthatjuk, hogy a 
nyugat-dunántúli régió mind a 
beadott, mind a támogatott pro-
jektek esetében az utolsó helyen 
szerepel. Biztató azonban, hogy 
a támogatási (beadott/támoga-
tott projektek) arány jelentősen 
nem tér el a többi régiótól.

A régióra jutó források az országos támogatások csupán 7%-át teszik ki. Ha a 
közép-magyarországi régió eredményeit kiemeljük, a legtöbb támogatást lehívó 
észak-alföldi régióba jutó összegnek (189.981 euró) kevesebb, mint a felét sikerült 
a nyugat-dunántúli régióban működő szervezetek és közösségek projektjeire for-
dítani (356.704 euró). Még egy fontos megállapítás hátra van, mégpedig a pályázó 
szervezetek jogi státusza. A pályázatok 54%-át informális csoportok (27%) és ifjúsá-
gi civil szervezetek (15%), valamint önkormányzati fenntartású, gyermek- és ifjúsá-
gi szolgáltatást nyújtó intézmények (12%) nyújtották be. Bár a Program kifejezetten 
a fiatalok öntevékeny kezdeményezésit támogatja, a gyakorlat mégis az, hogy ma-
guk a fiatalok közösségei, civil szervezetei kisebb arányban tudják kihasználni a 
Program forrásait, inkább a biztosabb háttérrel rendelkező intézmények és szerve-
zetek, a fiatalok pedig sok esetben résztvevői csupán a különböző projekteknek.

3.4 2005-2009 évek IFjúSágI célú FORRáSAINAk 
FelHASzNáláSA A RégIóBAN

Mit is elemzünk ebben a fejezetben? Először is fontos meghatározni, hogy a 
rendelkezésre álló különböző források közül melyeket vizsgáljuk meg ebben az 
időszakban, hazai és nemzetközi szinten. Másodszor a régió forrásfelvevő képes-
ségét vizsgáljuk a négy év viszonylatában, összehasonlítva az országos eredmé-
nyekkel. Mindezen adatokkal arra keressük a választ, hogy a különböző források 

22. táblázat Az Ifjúság 2000-2006. Programra beadott és nyertes pályázatok számának alakulása a régióban
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február április június szeptember
nyugat-dunántúl 11 7 4 40543 6 6 0 16909 1 1 0 5100 15 9 6 86582

országos össz. 197 116 81 593686 151 103 48 461353 109 87 22 234688 191 114 77 664242
Forrás: Ifjúság 2000-2006 Program Nemzeti Irodája, Mobilitás
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hogyan alakították a régió ifjúsági szolgáltatásait, intézményi és szervezeti struk-
túráját, az ifjúsági közösségek megerősödését, ifjúsági szakemberek szakmai fej-
lődését, a különböző területi és ágazatközi együttműködéseket. Legfontosabb 
kérdésünk pedig az, hogy a források felhasználása hogyan biztosította mindezek 
fenntarthatóságát.

3.4.1 Hazai ifjúsági célú források
Elsődlegesen az ifjúsági ügyekért felelős minisztérium - 2006-ig ICSSZEM, majd 

a minisztériumok átszervezését követően a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
(továbbiakban SZMM) ifjúsági célú pályázatait, továbbá a GYIA és RIT forrásainak 
felhasználását vizsgáljuk. Kitekintést adunk a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) pá-
lyázataira is azzal a megállapítással, hogy az NCA támogatási rendszere csak rész-
ben elérhető az ifjúsági, ifjúsági tevékenységet végző szervezetek számára.

Mivel a régióban nem jelentős a kifejezetten ifjúsági közalapítványok és közhasz-
nú szervezetek száma, így közelítő eredményeket a Nyugat-dunántúli Regionális 
Kollégium működési kerete, illetve a kulturális, oktatási és szabadidős tevékenysé-
get végző közhasznú társadalmi szervezetek vizsgálatával kaphatunk. Az ifjúsági 
ügyekért felelős regnáló minisztériumok (ICSSZEM 2006-ig, SZMM 2006-tól) fejlesz-
tési céljai és a prioritási területek jól nyomon követhetőek a pályázati célokon.

A civil-önkormányzati együttműködésben működtetett helyi ifjúsági szolgálta-
tó irodák pályázati úton történő finanszírozásával (IFJ-BM, IFJ-IP előjelű pályázatok) 
a minisztérium tudatosan fejlesztette az ifjúsági szolgáltatások hálózatát. A kistér-
ségi ifjúsági referensek hálózatának kialakítása finanszírozás hiányában sem a régi-
óban, sem országos szinten nem tudott önálló és tartós rendszerré fejlődni. Ezzel 
együtt azonban a közösségi terek kialakításának, fejlesztésének finanszírozása, a 
települési, térségi szintű ifjúsági munka, az önkormányzati ifjúsági feladatok ellá-
tásának támogatása, ifjúsági szálláshelyek fejlesztése, 2008-tól pedig a megyei if-
júsági szakmai-módszertani szolgáltatás fejlesztése az ifjúsági intézményrendszer 
töredezettségének csökkentését, a területi egyenlőtlenségek enyhítését szolgálta.

Az intézményi struktúra megerősítése mellett a fejlesztések másik iránya a helyi 
ifjúsági munkát megalapozó, a tervezést alátámasztó helyzetelemzések, cselekvési 
tervek megalkotása, a helyi szintű ifjúsági korosztályi érdekképviseletek fejlesztése, 
a párbeszédrendszer megerősítése, és a fiatalok aktív részvételét támogató prog-
ramok támogatása volt. A GYIA prioritása a vizsgált időszakban a tematikus képzé-
sek, országos rendezvények és médiatermékek támogatása volt.

A Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács prioritásai között a legjellem-
zőbbek a helyi kezdeményezések, programok támogatása, a fiatalok bevonása, a 
szakemberek, fiatalok települési, térségi, határon átnyúló együttműködésének fej-
lesztése, helyi korosztályi képviseletek megerősítése, eszközbeszerzés támogatása. 
Az elmúlt időszakban ezek a prioritások együttesen, egymást kiegészítve jelentek 
meg a kiírásokban.

A források felhasználásának alakulását az intézményi struktúrára vetítve nézzük 
meg, valamint azt, hogy a programszintű támogatások (képzések, rendezvények) 
hogyan egészítették ki, segítették elő a kialakított intézmények, foglalkoztatott 
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szakemberek szakmai tevékenységét, az ifjúsági közösségek megerősödését, helyi 
kezdeményezéseit.

Jól látható, hogy a 
közösségi tér, ifjúsági 
szakemberek foglalkoz-
tatásának támogatása, 
egy-egy év kivételével 
a teljes vizsgált időszak-
ban megmaradt. A kö-
zösségi tér kialakítását, 
fejlesztését és a szak-
ember foglalkoztatását 
2008-tól komplex ifjú-
ságfejlesztési folyamat 
részeként támogatta a 
Minisztérium. Az ifjúsági 
információs pontok, ifjúsági információs és tanácsadó irodák kialakítására, fejlesz-
tésének támogatására 2006-tól, a szálláshely kialakítására 2007-től viszont közpon-
ti támogatás már nem született. A régióban a minisztériumi támogatás hiányát 
pótolta a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Terület és régiófejleszté-
si célelőirányzata, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi 
Megújulás Operatív Program (TÁMOP) forrásai.

A korábban kialakított ifjúsági szolgáltatások, intézmények fenntarthatóságá-
nak szempontjából lényeges, hogy minden évben rendelkezésre állt megfelelő for-
rás annak finanszírozására.

A helyi ifjúsági munka alappillérének tekinthető közösségi tér, ifjúsági infor-
mációs pont, vagy iroda és ifjúsági szakember foglalkoztatásának támogatottsága 
jelentősen csökkent a vizsgált öt év alatt. Ennek csak részben oka a támogatás ke-
retösszegének csökkenése. Az egyes években támogatást nyert fejlesztések – inf-
rastruktúra vagy szakember – a következő évben, években már vagy nem nyertek 
támogatást, vagy nem nyújtottak be pályázatot rá a fenntartók.

A legszembetűnőbb csökkenés az ifjúsági referensek foglalkoztatásának támo-
gatásában van. Míg 2005-ben 20 település tudott ifjúsági referenst pályázati támo-
gatásból alkalmazni, úgy a következő években drasztikusan lecsökkent ezen 
települések száma. Említettük már, hogy 2005-ben többségében kistelepülések 

23. táblázat Az Ifjúsági Családügyi Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2005-2009. közt megjelenő pályázati kiírásai

2005 2006 2007 2008 2009

közösségi tér X X X X* X
ifjúsági szakem-
ber/önkormány-
zatok ifjúsági 
feladatai

X X X X X

szálláshely X X X X** –
információs pont/
ifjúsági információ 
tanácsadó

X X – X*** –

megyei ifjúsági 
szakmai módszer-
tani központ

X X

ifjúsági minta-
projekt X X

* társadalmi megújulás operatív Program (támoP – 5.2.5/08/1/B)
** nyugat-dunántúli Regionális fejlesztési tanács terület  és Régiófejlesztési Célelőirányzat (tRfC - 2008),
*** nyugat-dunántúli Regionális fejlesztési tanács terület  és Régiófejlesztési Célelőirányzat (tRfC - 2008), 

társadalmi megújulás operatív Program (támoP – 5.2.5/08/1/B)
Forrás:saját gyűjtés

24. táblázat Az egyes években a szakminisztérium által kiírt pályázatokon való részvétel alakulása a régióban

 
 

közösségi tér 
ifjúsági informáci-

ós pont, ifjúsági inf. 
Tan. Iroda

ifjúsági szálláshely ifjúsági fesztiválok ifjúsági referens 
foglalkoztatása játszótér kialakítása

db Ft db Ft db Ft db Ft db Ft db Ft
2005 13 15 250 000 5 4 800 000 4 17 950 000 0 0 20 28 700 000 18 18 300 000
2006 10 29 283 014 7 6 000 000 5 14 774 549 2 3 000 000 6 13 500 000 15 19 488 000
2007 24 9 500 000 0 0 2 9 200 000 4 5 000 000 4 3 086 060* 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 17 6 682 000 7 10 748 318 0 0
2009 4 9 887 740 0 0 0 0 0 0 4 9 690 211 0 0
* 2007-ben az ifjúsági referens pályázatot a gyia írta ki

Forrás:www.szmm.gov.hu
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nyertek támogatást. A települések zöme a kötelező időszakot követően már nem 
tudta biztosítani a megfelelő végzettséggel rendelkező szakember foglalkoztatását. 
2006-tól kezdődően a kistelepülések szinte egyáltalán nem tudtak támogatást lehív-
ni az ifjúsági szakember foglalkoztatására. A települési szintről a hangsúly a térségi, 
kistérségi szintre tolódott, amely fenntarthatóbb működtetést tudott biztosítani.

A GYIA támogatásának felhasz-
nálása a 2005-ös időszakhoz képest 
egyáltalán nem változott, évről év-
re ugyanazon az alacsony szinten 
maradt. Nagyjából az országos tá-
mogatott projektek 2-6 %-a között 
mozog. Ami valamelyest kiemelke-
dik, az a kisértékű tárgyi eszköz (IFJ-
GY-06-E, 15 %), valamint 2007-ben 
az ifjúsági referens pályázat (IFJ-GY-
07-C, 11%). A közép-magyarországi 
régió dominanciája, a feltételrend-
szer, valamint a folyamatosan csökkenő támogatási keret miatt a szervezetek nem 
számolnak ezzel a pénzügyi forrással.

Ahhoz, hogy el tudjuk helyezni az NCA forrásainak az ifjúsági szakterület civil 
szereplőinek tevékenységére gyakorolt hatását, röviden ismertetnünk kell annak 
támogatási rendszerét.

Az Országgyűlés 2003. június 23-án fogadta el a Nemzeti Civil Alapprogramról 
szóló 2003. évi L. törvényt, melynek fő célja a civil szervezetek pályázati forrás út-
ján történő támogatásával azok működésének megerősítése, a civil szektor fejlődé-
sének elősegítése. Az NCA elsősorban pályázati rendszerben működik: a működési 
támogatások minden civil szervezet, míg a programtámogatási pályázatok csak a 
közhasznú és a kiemelkedően közhasznú szervezetek számára nyitottak.

A támogatási összegek felosztásáról a civil szervezetek képviselői közül vá-
lasztott kollégiumok döntenek. A támogatási rendszer működésének alapelveit az 
Alapprogram elvi irányító testülete, a szintén civil képviselők többségéből álló Ta-
nács határozza meg. Az NCA testületei: az elvi irányító Tanács, az egyedi pályázati 
döntéseket hozó 3 szakmai és 8 működési kollégium. A kollégiumok a Tanács ál-
tal meghatározott támogatási elvek, módok, arányok szerint döntenek a kedvez-
ményezettek támogatásáról vagy pályázatok kiírásáról, illetve azok elbírálásáról. Az 
NCA három szakmai kollégiuma: Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégi-
um; Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium; Demokrácia- és 
Partnerség Fejlesztési Kollégium. 

A Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium a civil szervezetek által 
nyújtott vagy igénybe vett szolgáltatási és fejlesztési tevékenységeket, illetve a ci-
vil szférával – úgy horizontális, mint vertikális értelemben –, illetve a civil szerveze-
tekkel kapcsolatos információs aktivitásokat támogatja, mint például:

helyi társadalom erősítése, az állampolgári kezdeményezések, cselekvések tá-•	
mogatása;

25. táblázat Ifjúsági programokon nyertes programok 
2006 és 2009 között

 kategória 
régió országos

db (ezer) Ft db (ezer) Ft

2006

ifj-gy-06-a 2 68,852 77 1 600
ifj-gy-06-B 5 607 84 9 978
ifj-gy-06-C 0 0 33 20 000
ifj-gy-06-d 0 0 18 24 999
ifj-gy-06-e 28 2 350 185 15 950

2007

ifj-gy-07-a 4 2 015 62 55 096
ifj-gy-07-B 5 1 800 47 31 605
ifj-gy-07-C 4 3 086 35 31 782
ifj-gy-07-d 2 650 64 30 620

2008
ifj-gy-08-aB 4 2 902 91 66 119
ifj-gy-08-C 2 878 26 13 038

2009 ifj-gy-09-aB 4 3 000 62 55 800
Forrás: www.szmm.gov.hu
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képzések, tréningek, továbbképzések, s az ehhez kapcsolódó kiadványok, se-•	
gédletek támogatása;
települési, kistérségi, regionális és országos szolgáltató rendszerek kiépítésé-•	
nek ösztönzése, erősítése.

A Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium fő célja a ma-
gyarországi civil szféra nemzetközi jelenlétének, illetve a határmenti és határon át-
nyúló civil kapcsolatok bővítésének támogatása.

Nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztésének, átadásának segítése, tapasz-•	
talatcsere;
EU és más nemzetközi együttműködési és pályázati lehetőségek megismerte-•	
tése, pályázati tanácsadás és segítségnyújtás

A Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési Kollégium támogatási elve:
civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létre-•	
hozása, fejlesztése;
helyi, kistérségi, megyei szervezetek együttműködésének segítése;•	
szektorok közötti együttműködés fejlesztése;•	
döntéshozatalban való részvétel ösztönzése.•	

A Nyugat-dunántúli Regionális Kollégium évente egy pályázati kiírással műkö-
dési támogatást nyújt a nyugat-dunántúli régió civil szervezeteinek.

Mint látjuk, az egyes kollégiumok célkitűzései, tevékenységi területei az ifjúsá-
gi szakterület fejlődésének fontos elemeit tartalmazzák: szektorok közötti, térségi 
együttműködés, képzések, helyi társadalom erősítése, részvétel a helyi közösség 
életében és a döntéshozatal mechanizmusában. Mégis az a tapasztalat, hogy az 
NCA különböző forrásai régiós szinten nem tudnak mégsem jelentős mértékben 
hozzájárulni a települési, térségi ifjúsági munka megerősödéséhez, az ifjúsági szak-
emberek fejlesztéséhez, az ifjúsági közösségek megerősödéséhez. Ennek egyik oka 
a már említett részvételi „küszöbből” (a projekttámogatások csak közhasznú, vagy 
kiemelten közhasznú szervezetek számára nyitott) adódó problémák, másrészről 
az ifjúsági civil szervezetek érdekérvényesítésének, összefogásának hiánya vagy 
csekély mértéke. A következő számadatok csak részben tudják alátámasztani ta-
pasztalatainkat abból adódóan, hogy az ifjúsági közösségekre kevésbé jellemző a 
jogalanyi státusz, másrészről pedig a szervezetek között kevés a közhasznú szerve-
zet, még kevesebb az, amely elsősorban ifjúsággal, és ezen célok elérésének eszkö-
zeként foglalkozik kulturális, oktatási vagy szabadidős területtel.

A Nyugat-dunántúli Regionális Kollégium forrásainak felhasználása az alacso-
nyabb részvételi küszöb miatt letisztultabb képet mutathat.

Országos szinten az Alapprogram támogatásai révén 2004 és 2008 között több 
mint 50 ezer pályázat részesült mintegy 33 milliárd Ft költségvetési támogatásban. 
A Nemzeti Civil Alapprogram ismertsége az elmúlt öt év során jelentősen nőtt, 
2004-ben mindössze 7750 szervezet nyújtott be támogatási kérelmet az Alapprog-
ramhoz, 2008-ban már 10.575 szervezet pályázott, melyből 9130 szervezet nyer-
tes lett. 10

10 forrás: www.nca.hu
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A Nyugat-dunántúli Regionális Kollégium tevékenységét megalakulása óta az 
alábbi számszerű adatok jellemzik. (26. táblázat)

Jól látható, hogy a pályá-
zat ismertségének növeke-
désével fokozatosan nőtt a 
beadott pályázatok száma, 
ezen belül is az érvényes pá-
lyázatoké, azonban a feloszt-
ható keret csak mérsékelten 
emelkedett, így törvénysze-
rűen az elutasított pályáza-
tok száma is nőtt.

A Regionális Szakmai Kol-
légium támogatási aránya a 
megyékre vetítve (27. táblá-
zat). Az egyes megyék szer-
vezeteinek támogatottsága a 
vizsgált időszakban nagyon 
kiegyenlített, a benyújtott 
pályázatok több mint 70%-
a támogatásban részesült. 
2008-ban és az azt követő 
évben ez az arány a 80%-ot 
is meghaladta. Az eredmé-
nyek azt mutatják, hogy a 
Kollégium döntésénél pri-
oritásként kezelte a területi 
egyenlőség elvét.

A következőkben nézzük 
meg az egyes szakmai kollé-
giumok régióra jutó támo-
gatását. (28-29. táblázat)

Nemzetközi Civil Kapcso-
latok és Európai Integráció 
Kollégiuma. (30. táblázat)

A szakmai kollégiumok 
által támogatott pályázatok 
arányának alakulását vizs-
gálva megállapítható, hogy 
bár az összes megítélt támo-
gatás aránya 2005 és 2009 
között jelentősen emelke-
dett, a megyékben ez a nö-
vekedés nem érzékelhető. 

26. táblázat NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiumához 
beadott pályázatok megoszlása a régióban 2004-2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009
beadott pályázatok 892 939 920 930 1011 1135
ebből érvényes 458 817 804 835 947 1092
nyertes pályázat 458 725 687 676 837 966
elutasított pályázat 0 92 117 159 110 126
felosztható keret (millió ft) 343,7 317 341,7 345,7 345,2 414,6

Forrás: www.nca.hu

27. táblázat Regionális Szakmai Kollégium támogatási aránya
a megyékben 2005-2009

GYMS Vas Zala

2005
benyújtott (db) 318 271 350
nyertes (db) 250 210 265
arány (%) 78,60 77,40 75,70

2006
benyújtott (db) 344 252 324
nyertes (db) 248 195 244
arány (%) 72 77 75

2007
benyújtott (db) 333 262 334
nyertes (db) 249 193 250
arány (%) 74 74 75

2008
benyújtott (db) 359 283 369
nyertes (db) 303 232 302
arány (%) 84 81 81

2009
benyújtott (db) 397 345 391
nyertes (db) 336 314 314
arány (%) 84 91 80

Forrás: www.nca.hu

28. táblázat Megyei elnyert pályázatok arány a Demokrácia- és Partnerség 
Fejlesztési Kollégium pályázataiból 2006-2009

GYMS (%) Vas (%) Zala (%) Országos összes 
pályázat (db)

2006 4,04 2,52 6,56 198
2007 4,09 0,91 7,73 220
2008 3,45 0,99 8,87 203
2009 4,32 0,86 6,63 347

Forrás: www.nca.hu

29. táblázat Megyei elnyert pályázatok aránya 
a Civil Szolgáltató és Információs Kollégium pályázataiból 2005-2009

GYMS (%) Vas (%) Zala (%) Országos összes 
pályázat (db)

2005 3,29 1,23 4,12 485
2006 2,5 1,44 3,18 440
2007 2,89 1,44 6,5 553
2008 1,94 2,18 7,03 412
2009 0,61 0,45 0,83 2620

Forrás: www.nca.hu

30. táblázat Megyei elnyert pályázatok aránya a Nemzetközi Civil
 Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázataiból 2005-2009

GYMS (%) Vas (%) Zala (%) Országos összes 
pályázat (db)

2005 1,79 0,85 4,22 616
2006 2,07 1,21 3,89 821
2007 1,09 1,28 2,18 1009
2008 0,96 1,25 3,09 1034
2009 2,9 1,31 3,8 1067

Forrás: www.nca.hu
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Összehasonlítva a szakminisztérium, a GYIA, valamint az NCA támogatásainak 
régiós felhasználását, Zala megye dominanciája a többi megyéhez képest szembe-
tűnő. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy az eredmények mögött csak rész-
ben vannak jelen az ifjúsági szervezetek. Zala megyében erősebb civil összefogást 
és együttműködést találunk, mint Győr-Moson-Sopronban, illetve Vas megyében. 
Az a tény azonban, hogy az ifjúsági célú pályázatokon való részvételt tekintve Zala 
megye nem emelkedik ki, azt sejteti, hogy a civil szervezetek arányukhoz és forrás-
lehívó képességükhöz képest kevesebb szerepet vállalnak az ifjúsági szolgáltatá-
sok, illetve ifjúsági feladatellátás terén. A civil szervezetek szerepe és jelenléte a 
helyi ifjúsági munkában még a csekély számok mellett is jelentős, hiszen a me-
gyeszékhelyeken és megyei jogú városok, kistérségi központok (a felsorolás sor-
rendiséget is jelent) önkormányzatain kívül az ifjúsági feladatokat többnyire civil 
szervezetek vállalják fel, érzékelve az önkormányzatok lehetőségének hiányát. A 
probléma nem a civil szervezetek túlsúlya az önkormányzatokkal szemben, ez álta-
lános jelenség, hanem az együttműködés – akár feladatátvállalási szerződés formá-
jában – hiánya vagy esetlegessége az önkormányzatok és a civil szektor között.

A különböző források vizsgálatának másik fontos tapasztalata, hogy az ifjúsági 
szolgáltatások kialakításában, működtetésében, önkormányzatok ifjúsági feladat-
ellátásában egyre szűkülő állami, központi költségvetés közvetlen támogatása 
mellett fokozatosan bővültek a civil szervezetek tevékenységét segítő pályázati le-
hetőségek. Sajnálatos tény, hogy a régió forrásfelvevő képessége igen alacsony, ál-
talában elmarad a többi régiótól, így az ifjúsági szakma képviselői kevésbé tudtak 
élni a bővülő lehetőséggel.

A hazai szintű, országos pályázato-
kat követően fontos elemezni még a 
hazai források közül a Nyugat-dunán-
túli Regionális Ifjúsági Tanács által ke-
zelt források felhasználását. A RIT által 
kezelt decentralizált keret csökkenését 
már a 2005-ös évet megelőzően láthat-
tuk. Ez a csökkenés a következő vizs-
gált időszakban is meredek ívben 
folytatódott.

Az egyre csökkenő támogatási keret ellenére a 2006. évet követően egyik év-
ben sem tudták a szervezetek a Tanács rendelkezésére álló keretét maximálisan ki-
meríteni. 2009-ben a marad-
ványkeret (ki nem osztott, 
visszavont, vagy lemondott tá-
mogatások) összege meghalad-
ta a 9.000.000 Ft-ot, miközben az 
aktuális év támogatási kerete 
16.900.000 Ft volt. A fokozato-
san csökkenő pályázati részvétel 
mögött több probléma együttes 

31. táblázat A RIT támogatási keretének kihasználtsága 2006-2009
beadott

 pályázatok 
(db)

érvényes
 pályázatok 

(db)

érvényte-
lenek

 aránya (%) 

támogatott 
pályázatok 

(db)

támogatott-
sági arány 

(%)
2006 422 380 9 199 50
2007 299* 224 25 137 61
2008 241** 178 26 97 54
2009 180*** 159 11 95 59
Összesen 1142 941 18 478 50
* 2006. évről áthozott maradványkeretre kiírt kategóriákkal együtt
** 2007. évről áthozott maradványkeretre kiírt kategóriákkal együtt
*** 2008. évről áthozott maradványkeretre kiírt kategóriákkal együtt

Forrás: FSZH-Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, 
Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
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jelenlétét lehet feltételezni. Az csak az egyik ok, hogy a benyújtott pályázatok szá-
ma évről évre folyamatosan csökkent. Jelentős azon pályázatok száma is, amelyek 
formai vagy tartalmi szempontból nem feleltek meg a követelményeknek. Mind-
ezek a statisztikai adatokban jó nyomonkövethetőek (31. táblázat)

Vannak azonban adatokkal 
csak közvetve alátámasztható 
okok, amelyeket munkánk so-
rán tapasztalunk, illetve felté-
telezünk. Legnagyobb kritika a 
pályázati rendszerrel szemben 
a pályázatkezelés, a döntés és 
szerződéskötés közötti idő ki-
számíthatatlansága, hosszú-
sága. Az eljárásrend pontosan 
meghatározza, hogy a pályázat 
benyújtási határidejének lejártát követően hány napon belül kell döntést hozni a 
támogatásról. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a döntés meghozatalától a 
szerződéskötésig, majd a támogatás utalásáig tartó időszak jóval hosszabb, mint 
azt az eljárásrend indokolná. A támogatásról történő lemondás, és a folymatosan 
csökkenő számú pályázatok hátterében gyakran az áll, hogy a pályázó a támogatás 
utalásának késlekedése miatt nem tudja megvalósítani a tervezett projektet. 

A fenti ábra alapján látható, hogy a pályázók legnagyobb hányada, több, mint 
50%-a társadalmi szervezet (egyesület, alapítvány), kisebb de szintén jelentős ará-
nya (34%) önkormányzat vagy önkormányzati intézmény. Bár a Tanács általában 
csekély összegű, 100.000 Ft – 300.000 Ft, (maximum 500.000 Ft) közötti támoga-
tásokat ítél meg az egyesületek, alapítványok számára, ha nem több forrásból fi-
nanszírozzák tevékenységüket, jelentős nehézséget okoz az adott projekt teljes 
költségének megelőlegezése, ezért inkább lemondanak a támogatásról, illetve 
nem pályáznak a következő évben. Sajnos az elmúlt időszakban a pályázati rend-
szer fokozatosan tolódott a kiszámíthatóság határáig, a szervezetek egyre kevésbé 
számolnak a RIT pályázataival.

Az egyes évben meghirdetett kategóriákra benyújtott pályázatok számából 
arra lehet következtetni, hogy a táborra, az értékteremtő programokra, illetve a 
kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére kiírt pályázatok voltak a leginkább kihasznál-
tak. Sajnálatos, hogy a hosszabb távú projektet, fejelsztést elősegítő pályázatokra 
- mint a korosztályi érdekképviseletek létrehozására, fejlesztésére, képzésekre, há-
lózatok kialakítására, együttműködés fejlesztésére - alig érkeztek be pályaművek. 
Láthattuk a korábbi adatokból is, hogy a régióban nagyon töredezett az ifjúsági 
szolgáltatási és szervezeti struktúra, kevés az ifjúsági szakember, az ifjúsági közös-
ségek és a korosztályi képviseletek száma. Ez lehet oka a kevés beérkezett pályá-
zatnak. Másik ok inkább abban keresendő, hogy a pályázatok által meghatározott 
fejlesztések kapnak-e megfelelő szakmai támogatást, megerősítést az ifjúság szak-
mai támogató hálózatától. Egy fejlesztő tevékenység csupán pénzügyi támogatá-
sától jelentős eredményt, hosszú távú hatást nem lehet várni.
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3.4.2 Európai Uniós források
A nemzetközi források közül elsősorban az Európai Unió társfinanszírozású pro-

jekttámogatási rendszereit vizsgáljuk. Először folytatjuk az Európai Unió Közösségi 
Akcióprogramjának, az Ifjúság 2000-2006, majd a 2007-től kezdődő Fiatalok Len-
dületben Programjának vizsgálatát, ezt követően pedig az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv (ÚMFT) ifjúsági célú forrásait elemezzük.

Ifjúság 2000–2006 és a Fiatalok lendületben programok
A Fiatalok Lendületben Programot - az Ifjúság 2000-2006 Program folytatása-

ként - 2007-től kezdődő finanszírozási időszakra az Európai Unió a fiatalok számára 
hozta létre. Célja, hogy a fiatal európaiakat aktív Európa polgári – társadalmi – rész-
vételre, szolidaritásra és toleranciára ösztönözze, és bevonja őket Európa jövőjé-
nek alakításába. A program elősegíti a fiatalok mobilitását Európa határain belül és 
azokon kívül is, hozzájárul a nemformális tanulási lehetőségek bővítéséhez, vala-
mint kultúrák közötti párbeszédre, és iskolázottságtól, szociális és kulturális háttér-
től függetlenül valamennyi fiatal bevonására bátorít.

Öt alprogramból épül fel, melyek az alábbiak:
1. alprogram – Fiatalok Európáért

Ezen belül három tevékenységre nyílik lehetőség pályázni:
1.1 – Ifjúsági cserék
1.2 – Ifjúsági kezdeményezések
1.3 – Ifjúsági demokráciaprojektek

2. alprogram – Európai Önkéntes Szolgálat
3. alprogram – Fiatalok a világban, melyből kiemelnénk a 3.1-es alprogramot, az 

Együttműködést az Európai Unió szomszédos országaival
4. alprogram – Ifjúsági támogató rendszerek, melyből kiemelnénk a 4.3-as 

alprogramot, az ifjúsági munkában és az ifjúsági szervezetekben aktívan 
résztvevők képzését és hálózatépítését

5. alprogram – Európai együttműködések támogatása az ifjúságpolitika terén, 
melyből kiemelnénk az 5.1-e alprogramot, a fiatalok és az ifjúságpolitikai 
döntéshozók találkozóit.

A Fiatalok Lendületben Programot a 2000 és 2006 között futó Ifjúság 2000-2006 
előzte meg, mely felhasználásának bemutatására, korábbi helyzetelemzésünkben 
csak 2004-ig került sor. Így mielőtt részleteznék a Fiatalok Lendületben Program fel-
használásához kapcsolódó adatokat, egy rövid statisztikát teszünk közre az Ifjúság 
2000-2006 Program utolsó két évére. 2005-ben és 2006-ban összesen 76 db pályázat 
érkezett be, melyből 47 db nyertes és 29 db nem támogatott projekt volt. Összesen 
a két év alatt 285 130 eurót nyertek el a Program keretében a nyugat-dunántúli ré-
gióban székhellyel rendelkező szervezetek és intézmények, valamint informális cso-
portok. A legtöbb forrás Vas megyében került felhasználásra, mely 118 525 euró volt, 
majd ezt követte Győr-Moson-Sopron megye 105 907 euróval, s végül Zala megye 
60 698 euróval. Ugyanakkor a beadott pályázatok száma fordított arányt mutat a me-
gyék megoszlásában. A legtöbb pályázat Győr-Moson-Sopron megyéből érkezett 
be, összesen 42 db, majd ezt követte Zala megye 19 db-bal és Vas megye 15 db-bal.
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Az Ifjúság 2000-2006 felhasználása alakulásának bemutatása után, rátérnénk a 
Fiatalok Lendületben Program adatainak elemzésére.

 2007 és 2009 között összesen 70 
db pályázat került beadásra (nem szá-
mítva a TCP keretre és képzési felhívá-
sokra benyújtott pályázatokat, ezeket 
lásd. Források képzésekhez részt), 
melyből 48 Győr-Moson-Sopron me-
gyéből, 13 db Vas megyéből, illetve 9 
db Zala megyéből érkezett be. A 70 
db beérkezett pályázatból 27 db volt 
nyertes, 43 db pedig elutasításra ke-
rült. A nyertes pályázatok arány Vas 
megyében volt a legnagyobb. Itt a 
benyújtott 13 pályázatból 7 került ki 
nyertesen. A megyénkénti arányokat 
szemlélteti az 50. ábra.

 A Nyugat-dunántúli Régióban 
a Fiatalok Lendületben Programban 
résztvevő intézmények, szerveze-
tek és informális csoportok összesen 
348152 eurót nyertek el a 2007 és 
2009 közötti időszakban. (Szintén 
nem számítva a TCP keretre és képzé-
si felhívásokra benyújtott pályázato-
kat). A régióban elnyert forrás közel 
63,1 %-a, 219617 euró Győr-Moson-
Sopron megyében került kiosztás-
ra, ezt követi Vas megye 113727 
euróval (közel 32,7%), majd Zala me-
gye 14808 euróval (közel 4,2 %). Ezt 
szemlélteti az 51. ábra.

A legnépszerűbb kategória az 
1.1-es alprogram, az ifjúsági cserék 
voltak, ezt követte az 1.2-es, az if-
júsági kezdeményezések és a 3.1-
es, az együttműködések az Európai 
Unió szomszédos partnerországai-
val, azonban ez utóbbiból csak egy 
pályázat kapott támogatást. Ez a ten-
dencia a magyar nemzeti irodához 
benyújtott pályázatok alapján állítha-
tó fel. Az Európai Önkéntes Szolgálat 
azért került háttérbe, mert 2007 óta 
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csak az egyik fél, a küldő vagy a 
fogadó szervezet pályázik, de az 
esetek többségében a fogadó 
pályázza meg a költségeket, sa-
ját nemzeti irodájánál. Tehát ez 
nem jelenik meg a mostani sta-
tisztikákban, mint a 2007 előtti 
időszakban, de nem jelenti azt, 
hogy kevesebb fiatal vett volna 
részt az Európai Önkéntes Szol-
gálatban régiónkból.

 A projekteket benyújtók jo-
gi státusza 53 esetben civil szervezet, 6-nál intézmény, 9-nél informális csoport, va-
lamint 2 pályázatot KHT, vagy nonprofit kft. nyújtott be (52. ábra).

új Magyarország Fejlesztési terv 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja a foglalkoztatás bővíté-

se és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat priori-
tás került meghatározásra, melyek a következők:

1. gazdaságfejlesztés,
2. közlekedésfejlesztés,
3. társadalom megújulása,
4. környezeti és energetikai fejlesztés,
5. területfejlesztés,
6. államreform 
A prioritások operatív programokban valósulnak meg.
Elemzésünkben a 3. prioritás intézkedéseivel, azaz a Társadalmi Megújulás 

Operatív Programmal (TÁMOP), és azok pályázat útján történő megvalósításával 
foglalkozunk. A TÁMOP intézkedései egyrészről közvetlenül gyakorolnak hatást az 
ifjúsági szakterület fejlődésére, másrészről pedig közvetve, az egyes társ-szakterü-
letek révén (pl. foglalkoztatás, oktatás, közművelődés).

A Társadalmi Megújulás Operatív Program az ÚMFT átfogó céljaihoz, a foglal-
koztatás bővítéséhez és a tartós növekedéshez elsősorban a munkaerőpiac kínálati 
oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá, 
elsősorban az emberi erőforrások minőségének javításával.

A TÁMOP speciális céljainak megvalósítása hat prioritási terület meghatározá-
sa mentén történik:

1. A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése
2. Alkalmazkodóképesség javítása
3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépí-

tése érdekében
5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése
6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés
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Elemzésünkhöz a társadalmi befogadás és részvétel, valamint a minőségi okta-
tás és hozzáférés prioritási terület konstrukcióinak megvalósítását vettük alapul.

Először tekintsünk rá a TÁMOP-on belül a nyugat-dunántúli régióban benyúj-
tott és támogatott projektek alakulására.

A két prioritási területen belül jól láthatóak azok a konstrukciók, amelyek iránt 
nagyobb igény mutatkozott. A TÁMOP 3.1-es intézkedés a kompetencia alapú ok-
tatás elterjesztésének támogatása. A leginkább preferált komponens (TÁMOP – 
3.1.4-08/2) a kompetencia alapú oktatás intézményi szintű megalapozása, az 
alkalmas intézményi környezet kialakítása, valamint a pedagógusképzés, a korsze-
rű pedagógiai kultúra megteremtése (TÁMOP – 3.1.5-09/A-2) volt. A közművelődé-
si intézmények aktív bevonása az egész életen át tartó tanulás elterjesztésébe 
ugyancsak népszerű konstrukció volt. Mindezek a számok azt hangsúlyozzák, hogy 
az oktatási és kulturális intézmények nagyon jelentős szerepet vállalnak a gyerme-
kek és fiatalok tanórán kívüli szabadidő eltöltésben és nevelésben. A gyerekek, va-
lamint a fiatalok az oktatási intézményekben töltik idejük nagy részét, ezért nagyon 
fontos szocializációs közeg az iskola. Bár az elmúlt időszakban ezt a szerepüket fo-
kozatosan veszítik el, a fenti projektek támogatásával újra fontos szereplőjévé lehet 
tenni az oktatási intézményeket a fiatalok felnőtté válásának folyamatában.

Az 5. prioritási terület, azaz 
a társadalmi befogadás és rész-
vétel a legfontosabb intézkedési 
csomag, amely az ifjúsági szak-
ma szereplői számára tevékeny-
ségük pénzügyi támogatását 
biztosíthatja. Ebben a prioritási 
területben jelenik meg az 5.2.-es 
intézkedésen belül, kifejezetten 
nevesítve a gyermek és ifjúsági 
korosztály, mint korcsoport és 
nem, mint élethelyzet, a külön-
böző szakterületeken belül elszi-
getelten. 

Az 5.2.-es intézkedés legfontosabb, és az ifjúsági szakterület legnagyobb pénz-
ügyi támogatását jelentő konstrukciója a TÁMOP – 5.2.5/08/B. A régióban 9 nyertes 
pályázat született 2008-ban. A pályázat két éves időszakra komoly fejlesztési lehető-
séget biztosít a szervezetek és környezetük számára. A projektek közül 3 kistérségi, 6 
pedig települési szintű fejlesztést vállalt fel, 3 megyei jogú városi önkormányzat, egy 
önkormányzati fenntartású intézmény és 5 civil szervezet, amelyből egy kifejezet-
ten kistelepülésen tevékenykedik. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 5. területfej-
lesztési prioritásának megvalósítását szolgálják a regionális operatív programok. A 
régió 2007-2013-as időszakra vonatkozó fejlesztési szükségleteit a Nyugat-dunántú-
li Operatív Program az ágazati operatív programokkal együtt elégíti ki. Az Operatív 
Program átfogó célja többek között a közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése.

Az Operatív Program részeként a Területi és Régiófejlesztési Célelőirányzat 

33. táblázat TÁMOP 5-ös prioritás által támogatott pályázatok
a Nyugat-dunántúli régióban
beérkezett 
pályázatok 

(db)

igényelt 
támogatás 

(ezer Ft)

IH által 
támogatott 

(db)

megítélt 
támogatás 

(ezer Ft)
támoP-5. 65 2 942 237 30 1 358 923
támoP-5.2.5-08/1. 25 458 681 12 219 583
támoP-5.3. 20 1 385 047 8 661 657
támoP – 5.3.1-08/2 13 791 263 7 451 657
támoP-5.4. 8 500 910 5 281 173
támoP – 5.4.4-09/2a 3 89 996 3 88 555
támoP – 5.4.4-09/2-B 2 219 923 1 105 164
támoP – 5.4.4-09/2-c 2 99 950 0 0
támoP – 5.4.7-08/2 1 91 039 1 87 452
támoP-5.5. 8 340 238 5 196 507
támoP-5.5.2-09/3 3 80 450 2 48 164
támoP-5.5.3-08/02- 3 149 860 3 148 342
támoP-5.5.3-09/01- 1 50 000 0 0
támoP-5.5.6-08/2- 1 59 928 0 0

Forrás:www.nfu.hu
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Elemzésünkhöz a társadalmi befogadás és részvétel, valamint a minőségi okta-
tás és hozzáférés prioritási terület konstrukcióinak megvalósítását vettük alapul.

Először tekintsünk rá a TÁMOP-on belül a nyugat-dunántúli régióban benyúj-
tott és támogatott projektek alakulására.

A két prioritási területen belül jól láthatóak azok a konstrukciók, amelyek iránt 
nagyobb igény mutatkozott. A TÁMOP 3.1-es intézkedés a kompetencia alapú ok-
tatás elterjesztésének támogatása. A leginkább preferált komponens (TÁMOP – 
3.1.4-08/2) a kompetencia alapú oktatás intézményi szintű megalapozása, az 
alkalmas intézményi környezet kialakítása, valamint a pedagógusképzés, a korsze-
rű pedagógiai kultúra megteremtése (TÁMOP – 3.1.5-09/A-2) volt. A közművelődé-
si intézmények aktív bevonása az egész életen át tartó tanulás elterjesztésébe 
ugyancsak népszerű konstrukció volt. Mindezek a számok azt hangsúlyozzák, hogy 
az oktatási és kulturális intézmények nagyon jelentős szerepet vállalnak a gyerme-
kek és fiatalok tanórán kívüli szabadidő eltöltésben és nevelésben. A gyerekek, va-
lamint a fiatalok az oktatási intézményekben töltik idejük nagy részét, ezért nagyon 
fontos szocializációs közeg az iskola. Bár az elmúlt időszakban ezt a szerepüket fo-
kozatosan veszítik el, a fenti projektek támogatásával újra fontos szereplőjévé lehet 
tenni az oktatási intézményeket a fiatalok felnőtté válásának folyamatában.

Az 5. prioritási terület, azaz 
a társadalmi befogadás és rész-
vétel a legfontosabb intézkedési 
csomag, amely az ifjúsági szak-
ma szereplői számára tevékeny-
ségük pénzügyi támogatását 
biztosíthatja. Ebben a prioritási 
területben jelenik meg az 5.2.-es 
intézkedésen belül, kifejezetten 
nevesítve a gyermek és ifjúsági 
korosztály, mint korcsoport és 
nem, mint élethelyzet, a külön-
böző szakterületeken belül elszi-
getelten. 

Az 5.2.-es intézkedés legfontosabb, és az ifjúsági szakterület legnagyobb pénz-
ügyi támogatását jelentő konstrukciója a TÁMOP – 5.2.5/08/B. A régióban 9 nyertes 
pályázat született 2008-ban. A pályázat két éves időszakra komoly fejlesztési lehető-
séget biztosít a szervezetek és környezetük számára. A projektek közül 3 kistérségi, 6 
pedig települési szintű fejlesztést vállalt fel, 3 megyei jogú városi önkormányzat, egy 
önkormányzati fenntartású intézmény és 5 civil szervezet, amelyből egy kifejezet-
ten kistelepülésen tevékenykedik. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 5. területfej-
lesztési prioritásának megvalósítását szolgálják a regionális operatív programok. A 
régió 2007-2013-as időszakra vonatkozó fejlesztési szükségleteit a Nyugat-dunántú-
li Operatív Program az ágazati operatív programokkal együtt elégíti ki. Az Operatív 
Program átfogó célja többek között a közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése.

Az Operatív Program részeként a Területi és Régiófejlesztési Célelőirányzat 

32. táblázat TÁMOP 3-as prioritás által támogatott pályázatok
a Nyugat-dunántúli régióban

 
beérkezett 
pályázatok 

(db)

igényelt 
támogatás 

(ezer Ft)

IH által 
támogatott 

(db)

megítélt 
támogatás 

(ezer Ft)
támoP – 3.1 151 3 024 384 65 2 267 501
támoP – 3.2 118 4 828 862 46 2 031 157
támoP-3.2.1/B-09/2. 3 53 999 0 0
támoP-3.2.11/10-1. 36 972 757 0 0
támoP-3.2.2-08/a/2. 1 600 000 0 0
támoP-3.2.2-09/a/1. 1 600 000 1 512 080
támoP-3.2.3-08/1. 10 410 273 4 176 651
támoP-3.2.3-08/2. 16 920 963 11 683 100
támoP-3.2.3-09/1. 9 308 600 4 93 380
támoP-3.2.3-09/2. 4 209 329 0 0
támoP-3.2.4-08/1. 8 499 398 8 453 474
támoP-3.2.4-08/2. 0 0 0 0
támoP-3.2.4-09/1. 1 30 000 0 0
támoP-3.2.8/B-08. 7 31 297 5 22 349
támoP-3.2.8/10/B. 4 56 247 0 0
támoP-3.2.9/B-08/2. 17 110 261 13 90 120
támoP – 3.4 23 322 629 16 196 861

Forrás:www.nfu.hu

egyes intézkedései az ifjúsági 
szolgáltatások fejlesztéséhez is 
jelentősen hozzájárultak. 2008-
ban komplex szolgáltatást nyúj-
tó ifjúsági irodák kialakítására 
és infrastrukturális fejlesztésé-
re kiírt pályázaton 28.543.000 
Ft támogatást osztottak ki 10 
projektre. Jelen pályázati konst-
rukcióval a 2006-ban megszűnt 
minisztériumi pályázati támoga-
tás hiányát sikerült mérsékelni, 
mely keretében 4 új ifjúsági iro-
da kialakítására nyílt lehetőség, 
5 esetben pedig komoly szolgál-
tatás – és infrastrukturális bőví-
tést eredményezett ez a lehetőség.

Összegezve a 2005-2009 közötti időszak ifjúsági szakterülete forrásfelhaszná-
lásának alakulását, a következő megállapítások tehetőek, válaszolva a fejezet ele-
jén feltett kérdésekre:

1. A különböző források hogyan járultak hozzá a régióban az ifjúsági munka 
fejlesztéséhez; a különböző struktúrák, szolgáltatások kialakításához, fejlesz-
téséhez, társadalmi beágyazottságához, az ágazat szereplőinek (civil és ön-
kormányzati) szakmai fejlődéséhez?

2. Milyen mértékben váltak fenntarthatóvá mindezen fejlesztések?
A különböző hazai és európai források célrendszere három területre irányult:
1. az ifjúsági intézmények, szolgáltatások és az önkormányzati ifjúsági felada-

tok ellátásának fejlesztése és támogatása 
2. a civil szektor, ezen belül az ifjúsági szervezetek szerepének erősítése, tár-

sadalmi beágyazottságának megteremtése, elmélyítése, az ágazatok közötti 
együttműködés elmélyítése, az állami és civil szektor közötti párbeszéd fej-
lesztése

3. az ifjúsági közösségek megerősítése, kezdeményezéseik támogatása, társa-
dalmi szerepvállalásuk növelése, a fiatalok társadalmi integrációjának előse-
gítése, a fiatalokkal foglalkozó szakemberek szakmai fejlesztése, a szakterületi 
és ágazatközi együttműködések kialakítása, elmélyítése 

A különböző források bizonyos mértékben lehetőséget teremtettek arra, hogy 
az ifjúsági terület társadalmi szerepe és súlya a régióban megerősödjön, kialakulja-
nak és továbbfejlődjenek az ifjúsági szolgáltatások, intézmények. A források jelen-
tős része azonban a régióban kihasználatlan maradt. A 2005-ben leirt intézményi 
és szervezeti struktúra az új intézményekkel és szolgáltatásokkal együtt töredezett 
maradt. A szervezetek, intézmények a rendelkezésre álló forrásoknak csak kis há-
nyadát tudták lehívni. A pályázati támogatásból létrejövő fejlesztések egy jelentős 
része további forrás hiányában abba maradt. Jól látható ez az ifjúsági referensek 
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foglalkoztatásában, valamint az ifjúsági információs pontok és irodák támogatásá-
ban. A különböző feladatellátásokhoz pályázati támogatást igénybevevők között 
elsősorban a civil szervezeteket látjuk. Leginkább az jellemző az ifjúsági szolgálta-
tások finanszírozására, hogy teljes egészében, vagy jelentős mértékben pályázati 
forrásokból történnek. Nagyon kevés az önkormányzatok hozzájárulása ezen tevé-
kenységekhez. Ahol azonban az önkormányzatok erőforrást biztosítanak a külön-
böző ifjúsági feladatokra, ott jobban biztosítottak a fenntarthatóság feltételei is.

Azt is láttuk, hogy az ifjúsági korosztály leginkább résztvevőként jelenik meg a 
számukra szervezett programokon. Nagyon kis arányban vesznek részt megvaló-
sítóként a különböző projektekben. Pályázói aktivitásuk is csekély, csupán 3-4%-a 
a pályázóknak a jogi személyiséggel nem rendelkező fiatalok csoportja. Elemzé-
sünk elején feltettük azt a kérdést, hogy vajon a fiatalok számára szervezett progra-
mok valóban az ő érdeküket szolgálják-e abban az értelemben, hogy a programok, 
fejlesztő projektek hatás ára aktívabb szerepet vállalnak saját közösségükön belül, 
önálló, érdekeit képviselni tudó közösségé válnak-e. Bár több településen nagyon 
ígéretes kezdeményezéseket tapasztalunk, a fiatalok számára kevés tanulási, ta-
pasztalatszerzési és fejlődési lehetőséggel kecsegtetnek a felnőtt segítők által szá-
mukra szervezett programok.
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4. Regionális sajátosságok 

A Régió sajátosságaként szeretnénk kiemelni a felkereső ifjúsági munka terü-
letén megvalósuló két speciális úgynevezett mobil szolgáltatást, melyeknek célja, 
hogy az ifjúsági információs és tanácsadó iroda szolgáltatásait minél könnyebben 
elérhetővé tegye a fiatalok számára azáltal, hogy azt minél közelebb viszi a fiatalok 
lakó-, illetve tartózkodási helyéhez.

Az alábbiakban az MMIK-LOGO Ifjúsági Szolgálatának Vasi LOGO-Mobil, illetve 
a Rügybázis Kulturális Egyesület és a HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 
Gördülő ház fantázianevű szolgáltatása kerül bemutatásra.

4.1 MMIk-lOgO IFjúSágI SzOlgálAt
Vas megyében az MMIK kereteiben működő LOGO Ifjúsági Szolgálat állandó 

egysége (iroda) és a mobil egység (Vasi LOGO-Mobil) alkot komplex szolgáltató 
rendszert, mely megyei szintű lefedettséget biztosít a feladatellátásban. A komplex 
rendszer a MITI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda alapjain jött létre 2002-ben, 
az 1999-es ifjúságkutatás kapcsán a fiatalok részéről megfogalmazódott igényre (a 
szolgáltatásokat szeretnék könnyen elérhetően helyben igénybe venni) válaszol-
va. A projekt erőssége, hogy a fiatalok számára az információkon és tanácsadáson 
túl, egy animációs keretprogramot is tartalmaz, mely megkönnyíti a fiatalokkal va-
ló kapcsolatfelvételt, számukra érdekes, fiatalos légkört teremt, miközben közös-
ségi élményt is nyújt. A projektet 2007-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
mintaprojektté választotta. A projekt alapján, a LOGO Ifjúsági Szolgálat szakmai tá-
mogatásával 2007-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Fiatalok a Fiatalokért 
Egyesület működtetésében indult el a MINI Ifjúsági Szolgálat.

4.1.1 LOGO-Mobil
Az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálat LOGO-Mobilja egy mozgó ifjúsági informá-

ciós, tanácsadó, szolgáltató és drogprevenciós minibusz, amely szolgáltatásait 
igénylés és a helyi ifjúságsegítő szakemberekkel való egyeztetés alapján előzetes 
menetrend szerint a vasi kistelepülésekre és városokba juttatja el évi közel 100 al-
kalommal. Megoldott a hétköznapi, és hétvégi feladatellátás is. A LOGO-Mobil egy 
animációs keretprogramot is tartalmaz, ami divatsportokból és szabadidős tevé-
kenység ajánlatokból áll.

Kapcsolatot tart a megye településeinek fiataljaival és ifjúsági szakemberekkel, 
információt szolgáltat, igény esetén tanácsadást végez.

Ösztönözi a fiatalokat a szabadidő hasznos eltöltésére (elsődleges drog pre ven-
ció), az egészséges életmódra, valamint közösségi élmények szerzésére.

A megjelenés helyszínei:
össztársadalmi rendezvények (pl. falunap, bucsu, fesztivál stb.),•	
célkorosztály iskolai, kollégiumi rendezvényei (pl. diák-, sport- és egészség-•	
napok),
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célkorosztály iskolán kívüli programjai (pl. tábor, képzés),•	
a Szolgálat saját vagy partnerszervezetének rendezvényei,•	
igény esetén költségtérítés ellenében: profitorientált megyei rendezvények, •	
bármilyen megyén kívüli rendezvények.

A szolgáltatás tartalma:
információs anyagok, szórólapok,•	
internet hozzáférésű lap top,•	
ügyességi, sport- és játékeszközök,•	
ifjúságsegítő szakemberek,•	
igény szerint kortárssegítő,•	
igény szerint program animáció.•	

A felkereső tevékenység évente legalább 96 (átlagosan havi 8) alkalommal tör-
ténik. A Mobil szolgáltatás animálásával a szabadidő hasznos eltöltésére ösztönzé-
sen kívül ifjúsági információs és tanácsadó tevékenység, primer prevenció végzése 
is történik.  Törekszünk arra, hogy minél inkább közösségfejlesztő, a fiatalok bevo-
nódását elősegítő, interaktív foglalkozásokat tartsunk a kitelepülések számára. 

4.2 HÍD IFjúSágI INFORMácIóS éS tANácSADó IRODA
A HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 1989-ben alakult, az Állami Ifjúsá-

gi és Sport Hivatal által meghirdetett pályázat támogatásával, Győr-Moson-Sopron 
megye Önkormányzata működtetésében. 1991-től Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata vette át az iroda működtetését. Az irodáról elmondható, hogy az in-
formációszolgáltatás területén a legerősebb szolgáltató a régióban. Már 2004-ben 
indított programot a kistelepüléseken élő fiatalok elérésének érdekében. Az iroda 
szolgáltatásait személyautóval és sátorral vitték a megye településeire, a fiatalok 
által látogatott helyekre, rendezvényekre. Ezen program tapasztalatai alapján fo-
galmazódott meg, hogy van igény a felkeresés ezen formájára, a szolgáltatásnak 
van létjogosultsága, viszont szükséges a szolgáltatás konformosítása. A Gördülő 
ház projekt 2009-ben indulhatott el a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ta-
nács Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat keretében 2008-ban meghirdetett 
pályázat támogatásával. A szolgáltatás szakmai hátterét a HÍD Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Iroda, infrastrukturális feltételeit pedig a Rügybázis Kulturális Egye-
sület nyújtja.

4.2.1 A „GÖRDÜLŐ HÁZ” mobil ifjúsági iroda bemutatása
A mobil szolgáltatás elsősorban Győr – Moson – Sopron megye kistérségeire, 

hangsúlyozottan a hátrányos helyzetű, elzárt településeire terjed ki. A működés 
első évének tapasztalatai alapján annak lehetőségén dolgoznak, hogy a megyén 
kívül, a nyugat-dunántúli régióban további partnerek bevonásával bővítik ki a szol-
gáltatást. A mobil szolgáltatás komplex információs, tanácsadó, valamint közösségi 
szolgáltatást nyújt, elsősorban azokon a településeken, ahol nem megoldott a fia-
talok széles körű információhoz jutása.
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A mobil egység szolgáltatásai szorosan kapcsolódnak a húsz éves múlttal bíró 
győri Híd Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodához, azáltal, hogy az információs 
és szakmai, ifjúságsegítői hátteret az iroda munkatársai biztosítják. A mobil egység 
az iroda felkereső ifjúsági munkájának eszköze.

A mobil egység gyűjti, rendszerezi és közvetíti a fiataloknak, illetve a fiatalok-
ról szóló információkat, amelyek a célcsoport szükségleteihez és élethelyzetéhez, 
lakókörnyezetéhez igazodnak, segíti a fiatalokat a munkaerőpiacon való sikeres 
részvételben, pályaválasztásban Magyarországon és az Európai Unióban egyaránt. 
Tanácsadó szolgáltatása kiterjed az egyéni és társas kompetenciák fejlesztésére, a 
különböző jogi problémákra, munkaerőpiaci részvétel segítésére, különböző ta-
nulmányok, képzések hozzáférésére.

Közösségfejlesztő tevékenysége révén a helyi ifjúsági kezdeményezések, ön-
szerveződések szakmai támogatást kapnak tevékenységükhöz, amely a települé-
sek megtartó erejének növekedéséhez járul hozzá.

A szolgáltatás újszerűsége úgy fogalmazható meg, hogy ott nyújtunk szol-
gáltatást, ahol a probléma először felvetődik, azaz a fiatalok lakó- és tartózkodá-
si helyéhez legközelebb. A mobil egység az információs és tanácsadó irodáknak 
megfelelően képes biztosítani a szükséges információ és tanácsadás jobb hozzáfé-
rését, a neutrális segítő légkört, miközben felkereső tevékenysége révén több fia-
talt ér el, nagyobb területet fed le szolgáltatásával.
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Összegzés
A nyugat-dunántúli régió helyzetképének megrajzolásakor nem szabad figyel-

men kívül hagynunk azt a tényt, hogy bár sok szempontból Magyarország egyik 
legfejlettebb régiójával állunk szemben, de a régió északi és déli pontja között lé-
nyeges különbségek mutatkoznak úgy a településszerkezet, mint az ebből faka-
dó intézményi ellátottság tekintetében. Más lehetőségeket nyújtanak tehát a régió 
különböző pontjai a kibontakozáshoz az itt élő fiataloknak – gondoljunk csak a fel-
sőoktatási potenciál északi részeken észlelhető tömörülésére, vagy az északi rész 
sűrűbb városhálózatából fakadó szélesebb középiskolai kínálatra –, ami a régió 
demográfiai viszonyaiban is tetten érhető. A régió az országos átlaghoz képest 
előnyösebb gazdasági és fejlettségi mutatói, munkapiaci kínálata, szintén nem 
egyenletesen oszlik meg, ami újfent a déli területek vonzerejének a csökkenését 
idézi elő. Ezt mutatják az északi területek magasabb átlagfizetései is. A stabilabb 
gazdasági környezet egyértelműen hat a fiatalok munkavállalási kedvére, tanul-
mányaira is. Az országos összehasonlításban biztonságosabb gazdasági háttér és 
a jövőbeni lehetőségek érzékelhető megléte – továbbtanulási lehetőségek, mun-
kalehetőségek – jól körülrajzolható, biztosabb jövőképet eredményez a régió fia-
taljainak körében.

A biztos háttérrel együtt a fiatalok körében jól kimutatható a kifejlett posztmo-
dern, fogyasztói társadalomhoz kapcsolódó értékek és jelenségek megjelenése, 
ami a szabadidő eltöltésében, a különböző fogyasztási cikkek birtoklásában jelent-
kezik. Az individualizáció terjedésének folyományaként pedig az apolitikus látás-
mód és a demokratikus deficit megjelenése tapasztalható. Ennek ellenére a helyi 
szintű folyamatok ismeretét fontosnak tartják, többségük pedig bizalommal visel-
tetik a helyi hatalommal szemben, miközben az országos politikától elzárkózik. A 
bizalomhiány és a proaktív viselkedés nem csupán politikai téren jellemzi a fiata-
lok csoportját, a különböző informális és formális csoportokban való megjelenés 
és tevékenykedés sem vonzó számukra. A legaktívabbnak azok számítanak ilyen 
téren, akik kisebb településeken élnek, ahol a helyi folyamatok átláthatósága na-
gyobb és a közösségben végzett munka előnyei jobban érzékelhetőek, megélhe-
tőbbek számukra.

Az ifjúsági szolgáltatások szervezése tekintetében is érvényesül a nyugat-du-
nántúli régió speciális helyzete, mivel bizonyos szempontokból (gazdasági, fog-
lalkoztatottsági, infrastrukturális helyzet) az ország más régióihoz képest jobb a 
helyzete, ennek ellenére a régión belül is eltérő fejlettségű területek vannak. Ezek a 
hatások a fiatalok életkörülményeire, élethelyzetére is kihatással vannak, azaz a fia-
talok életesélyei Nyugat-Dunántúlon sem egységesek.

A nyugat-dunántúli régió sajátos településhálózati adottságokkal rendelke-
zik (elsődleges oka a domborzati viszonyokra, a közlekedési hálózat történelmi és 
meglévő struktúrájára vezethető vissza). A magyar régiók közül a nyugat-dunántú-
li régióban található a legkevesebb város. A régióra jellemző az aprófalvas telepü-
lésszerkezet, amely különösen Zala és Vas megyében szembetűnő. A települések 
háromnegyede 1000 lélekszám alatti, és mintegy felében kevesebb, mint 500 fő él. 
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Az aprófalvas településszerkezet, az elöregedő lakosság, az eltérő gazdasági fejlett-
ség következtében a fejlett városok mellett a régióban megtalálhatók a hátrányos 
helyzetű kistérségek is.

Az észak-dél irányban hosszan elnyúló régió - egyedülálló módon - négy or-
szággal határos: Szlovákiával, Ausztriával, Szlovéniával és Horvátországgal. Kele-
ti, illetve déli határán dél-dunántúli és közép-dunántúli régiók helyezkednek el. 
Országon belüli sajátossága, hogy területén 5 megyei jogú város (Győr, Sopron, 
Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa) található. Ezen adottságok figyelembe-
vétele elengedhetetlen az ifjúsági szolgáltatások hatékony és megfelelő színvona-
lú tervezésekor, illetve a régió fejlesztésekor.

Az aprófalvas településszerkezet kapcsán célravezető, és költséghatékony len-
ne a kistérségekben a mikrotérségi szintű szolgáltatásszervezés. Hatékony eszköze 
lehet a megyei szinten már kipróbált működőképes mobilszolgáltatás modelljén 
alapuló kistérségi vagy mikrotérségi mobilszolgáltatás működtetése. Mely által 
biztosíthatóvá válik a fiatalok számára a rendszeres és helyben történő elérés. Jó 
eszköz lehet az információ és a tanácsadási szolgáltatáson túl a helyi ifjúsági közös-
ségek fejlesztésére is. Természetesen az ifjúsági intézményrendszer már működő 
elemeivel összhangban más szakterületekkel és ágazatokkal együttműködésben.

Az elkövetkezendőkben az ifjúsági terület számára nagy lehetőség és kihívás 
az Integrált Közösségi Terek (IKSZT) kapcsán megvalósuló ifjúsági szolgáltatások ki-
alakításában rejlő lehetőségek minél teljesebb körű kiaknázása.

Az ifjúsági szervezetek, intézmények forrásfelhasználásának elemzése kapcsán 
két markáns megállapítás tehető.

Egyrészről jól látható, hogy a hazai ifjúsági célú támogatások évről évre szű-
külnek, az elindított szolgáltatások, fejlesztések fenntartását egyre kevésbé biz-
tosítják. Az ifjúsági szervezetek egyre kisebb arányban számítanak a Gyermek- és 
Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Tanács által biztosított forrásaira.

Az Európai Uniós források, kifejezetten az Új Magyarország Fejlesztési Terv Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Programja, hosszú távú fejlesztések kialakítását, fenn-
tartását teszik lehetővé. Ahhoz azonban, hogy a civil szerveztek, önkormányzatok 
fel tudják használni ezeket a forrásokat, elengedhetetlen, hogy a szerveztek képe-
sek legyenek a stratégiai- és projekt szintű tervezésre, elmélyüljön az együttműkö-
dés a szakterületek között. Tulajdonképpen elérkeztünk az elemzés másik markáns 
megállapításához, azaz, hogy az ifjúsági és társ szakterület helyi szereplői között 
nem optimális az együttműködés, ezért komplex, hosszú távú fejlesztések csak el-
szórtan alakulnak ki.

A forrásfelhasználás hatékonyság-növelésének lehetséges iránya tehát a térségi 
és az egyes szakterületek közötti együttműködések ösztönzésében, a civil szerve-
zetek forrásszervezési kompetenciájának fejlesztésében van. Ez a fejlesztő munka 
pedig csak úgy lehetséges, ha a civil szervezeteknek szolgáltatást nyújtó szerveze-
tek és intézmények kidolgoznak egy együttműködésen alapuló komplex szerve-
zetfejlesztési koncepciót.

Mindezek alapján, a költséghatékonyságot is figyelembe véve elmondható, 
hogy a szolgáltatások fejlesztéséhez elengedhetetlen együttműködések kialaku-
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lása mind a települések között, mind a területen belüli, illetve ágazatok (kulturális, 
oktatási, vidékfejlesztési stb.) és szakterületek (gyermekvédelem, drogprevenció, 
egészségfejlesztés stb.) között is, összhangban a Nemzeti ifjúsági Stratégiában és 
annak első cselekvési tervében megfogalmazottakkal.

A helyzetelemzés az elkészültét követen szakmai konzultáció keretében meg-
vitatásra kerül a régió ifjúsági vezetőivel, szervezeteivel, ifjúsági szolgáltatóival és 
szakembereivel, melynek együttes eredménye lehetőséget ad egy olyan fejlesztési 
koncepció kimunkálására, amely hosszabb távon határozhatja meg a régió ifjúság-
fejlesztési folyamatainak irányát. 
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II. Lekérdezett önkormányzati kérdőív 
Nyugat-dunántúli IFJÚSÁGÜGYI ERŐFORRÁS-TÉRKÉP 

 
I. ÁLTALÁNOS ADATOK 

 

0 Település neve  

1. A válaszadó neve   

2. A válaszadó beosztása   

3.  
A válaszadó elérhetősége (email és 
telefon) 

 

 
II. IFJÚSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATELLÁTÁSRA  

VONATKOZÓ ADATOK 

 
4. Kérjük, jelölje X-szel azokat az ifjúságügyi tervezést segítő elemeket, melyek rendelkezésre állnak 
településükön! 
 

Meglévő elemek   Készítés éve 

4_1a, Ifjúságkutatás      
4_2a Ifjúságpolitikai koncepció/stratégia    
4_3a Ifjúságpolitikai cselekvési terv    

 
 
5. Kérjük, jelölje X-szel azokat az elemeket, melyek rendelkezésre állnak az önkormányzaton belül! 
 

Meglévő elemek   

5_1Ifjúsági bizottság    
5_2 Ifjúsági tanácsnok/ifjúsági ügyekért felelős képviselő   
5_3 Ifjúsági referens főállásban   
5_4 Ifjúsági referens intézmény vagy civil szervezet 
foglalkoztatásában 

  

5_5 Ifjúsági referens csatolt munkakörben   
5_6 Önkormányzati ifjúsági célú alap   

5_7 Önkormányzati  civil alap   

 
6. Kérjük, jelölje X-szel az ifjúsági érdekérvényesítés/ közösségi részvétel intézményei közül azokat az 
elemeket, melyek működnek településükön! 
 

Meglévő elemek  db  

6_1a Települési Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat   
6_2a Helyi Ifjúsági Tanács   
6_3a Települési diákönkormányzat   
6_4a Ifjúsági kerekasztal   
6_5a Ifjúsági civil szervezetek*   
6_6a Ifjúságnak szolgáltatást nyújtó szervezetek**   
6_7a Nem-formális ifjúsági közösségek***   
6_8a Ifjúsági érdekképviseleti fórumok   
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6_9a Hallgatói önkormányzatok   
6_10a Ifjúsági média (újság, közösségi rádió, stb.)   
6_11a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum   

6_12a Ifjúsági fesztivál   

6_13a Kiemelt ifjúsági rendezvény   

6_14a Ifjúsági szálláshely   

6_15a Az önkormányzat által gyermek- és ifjúsági feladatok 
ellátására létrehozott közalapítványa 

  

   
* Ifjúsági civil szervezetnek tekintjük azt a bejegyzetten működő szerveződést, mely tagjainak, illetve vezetőségének 
többsége a 13-29 éves korosztályból tevődik össze. 
** Ifjúságnak szolgáltatást nyújtó szervezetnek tekintjük azt a bejegyzetten működő szerveződést, mely vezetőségét 
zömében 30 év felettiek alkotják, szolgáltatásaik célcsoportja azonban maguk a fiatalok. 
*** Nem-formális ifjúsági közösségnek nevezzük fiatalok azon csoportjait, akik azonos érdeklődési kör mentén 
szerveződve, nem bejegyzett szervezeti formában, kötetlen módon tevékenykednek 
 
7. Ha van 6_1-től 6_3-ig bármilyen képviseleti fórum azokat bevonják- e és mi módon az ifjúságot 

érintő önkormányzati döntések előkészítésébe, a döntésbe illetve  a végrehajtásába? 

1-Igen  melyekbe?_____________________________________________________________                                                      
2-Nem              
3 – Részben  pl. melyekbe? _____________________________________________________  
 

Ha igen v. részben, milyen módon? Több választ is megjelölhet.  

1  konzultáció a döntés előkészítése folyamán 

2 meghívás a döntést előkészítő bizottsági ülésekre tanácskozási joggal 

3  meghívás a döntést előkészítő bizottsági ülésekre tanácskozási jog nélkül 

4  meghívás a döntést előkészítő testületi ülésekre tanácskozási joggal 

5  meghívás a döntést előkészítő testületi ülésekre tanácskozási jog nélkül 

6  tájékoztatás a döntés meghozataláról 

7  kozultáció a végrehajtás kérdéseiről, módjáról 

8  bevonás a végrehajtásba  

9 Egyéb, éspedig …………………………………………………………….. 

8. Kap-e az önkormányzattól támogatást (nem pályázati úton) az ifjúsági érdekképviseleti rendszer? 

A) Pénzügyi támogatást kap: 
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B) Természetbeni támogatást? (pl.: iroda, eszközhasználat) 

1-Igen    => A támogatás leírása: ______________________________________________ 
 
9. Kérjük, jelölje X-szel az ifjúsági közösségi terek közül azokat az elemeket, melyek megtalálhatóak 
településükön! 

Meglévő elemek 
Önk. 
fenntartású 

Civil 
fenntartású 

9_1a Ifjúsági Ház/Gyermek és ifjúsági ház   
9_2a Ifjúsági klub   
9_3a Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda   
9_4a Ifjúsági Információs Pont   
9_5a Teleház   
9_6a Művelődési Ház   
9_7a Integrált Közösségi Szolgáltató Tér címbirtokos   
9_8a Sportlétesítmény (szabadidőben használható)   

9_9a Szabadtéri közösségi tér   

 
10. Nyert-e a település pályázati támogatást ifjúsági célra? (többet is bejelölhet) 
 10_1. Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítását célzó pályázatból 

10_2 Valamely  Nyugat-dunántúli Operatív Programból, RFT által kiírt pályázatból pályázatból?  
10_3 Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatán? 

 10_4. Egyéb, pályázati kiírásból, éspedig: ………… 
 

11. sorolja fel azokat a legfontosabb ifjúsági szervezeteket, szerveződéseket amelyek 
együttműködésben áll  

1. Együttműködés egyes programokban a szervezet(ek) neve: 
____________________________ 

2. Feladatátadás a szervezetek számára a szervezet(ek)  neve: 
_____________________________ 

a. Milyen feladato(ka)t adtak át: ______________________________________ 
3. Anyagi támogatás biztosítása a szervezetek számára (nem pályázat) a szervezet(ek) 

neve:__________________ 
4. Egyéb jellegű kapcsolat:______________________________________________ a 

szervezet neve: _______________________________________ 
 
12. Ön szerint melyek a településen élő fiatalok megélt fontosabb problémák, kihívások? (többet is 
megjelölhet) 

 12-18 évesek 19-29 évesek 

a., Szabadidő eltöltési lehetőségek korlátozottsága   
b., Káros szenvedélyek elterjedése   
c., Továbbtanulás   
d., Munkanélküliség   
e., Párkapcsolatok bizonytalansága   
f., Döntések meghozatalából való kizártság   
g., Környezetvédelmi kihívások   
h., Helyi közlekedés   
i., Helyközi közlekedés   
j., Helyi lakhatás megoldása   
k., Internet hozzáférés   
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l., Sportolási lehetőségek hiánya   
m., Képzések, szakkörök hiánya   
n., Közösségek hiánya   
o., Közösségi tér hiánya   
p., Egyéb (kérjük részletezze):_________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
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Az ifj úsági munka területén az eredményesség szempontjából elengedhetetlen, 

hogy pontos jól körülhatárolt célokat tudjunk megfogalmazni és az ahhoz veze-

tő utat megfelelő módon megtervezni, és mindezek után az utat végigjárva a kí-

vánt célt elérni. Eredményesek akkor lehetünk, ha ismerjük a fi atalok igényeit, 

helyzetét, és környezetét.

Jelen helyzetelemzés célja, hogy bemutassa az ifj úság, az ifj úsággal foglalko-

zó szervezetek, intézmények, szolgáltatások jelen állapotát a Nyugat-dunántúli 

Régióban. Kitörési lehetőségeket fogalmazzon meg, illetve rávilágítson a fi ata-

lok, mint erőforrás szemlélet fontosságára és hozzájáruljon annak minél mar-

kánsabb megjelenéséhez. 

Ezáltal segítséget nyújtson, a fi atalokkal foglalkozó szakemberek, szervezetek, 

intézmények, valamint az önkormányzatok, és térségi fejlesztésekért felelős 

szervezetek számára, a fi atalok élethelyzetének javítására irányuló stratégiájuk 

kimunkálásában. Alapul szolgáljon a helyi, térségi, ifj úsági munka tervezési fo-

lyamataihoz, helyi térségi, regionális tervezési dokumentumok elkészítéséhez.

nydrihe_bor.indd   1 2011.01.05.   12:40:21


