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Bevezetés
2005-ben jelentette meg Irodánk az első regionális ifjúsági helyzetelemzést a Há-

lózat a Szabad Információért Alapítvánnyal közösen a Belvedere kiadó gondozásá-
ban az Ifjúság2004 felmérésre, és saját kutatásaira alapozva. A pozitív visszajelzések, 
a helyzetelemzés helyi, megyei és regionális szintű felhasználásának tapasztalatai 
azt mutatták, hogy érdemes a helyzetelemzést bizonyos időközönként újra elkészí-
teni. Erre ösztönzött bennünket az eltelt öt év, a megváltozott tervezési környezet, 
az átalakuló intézményrendszer, a felhalmozódott rengeteg tapasztalat, és kutatási 
adat. A négyévente parlamenti megrendelésre elkészített országos ifjúságkutatás, 
konkrétan az Ifjúság2008 kínált jó alkalmat az új szakmai anyag elkészítésére. En-
nek a nagymintás kutatásnak a régiós eredményei képezik jelen helyzetelemzésünk 
gerincét. Kiadványunkkal, a regionális ifjúsági helyzetelemzéssel csakúgy, mint öt 
évvel ezelőtt, most is a dél-alföldi fiatalok helyzetét, lehetőségeit és problémáit, az 
ifjúsági szolgáltatások rendszerét, az ifjúsági célú források felhasználását, a települé-
sek ifjúsági korosztállyal kapcsolatos intézkedéseinek eredményeit szeretnénk be-
mutatni, segítve mindezekkel az ifjúságügyi tervezés folyamatát. 

A helyzetelemzés első részében magukat a régió területén élő fiatalokat, a kor-
osztály demográfiai, gazdasági, egészségügyi oktatási, kulturális és egyéb jellem-
zőit vizsgáljuk. Az elemzések az Ifjúság2008 országos felmérés adatai segítségével 
készültek, ahol lehetőség nyílott erre, az adatokat összevetettük az Ifjúság2004 ku-
tatás eredményeivel. A második részben az önkormányzatok ifjúsági feladatellátá-
sát vizsgáljuk meg, és vetjük össze a 2005-ös felmérésünkkel, csakúgy, mint akkor 
saját kérdőíves felmérésünk eredményeit elemezve. A harmadik egységben az in-
tézményi struktúrát mutatjuk be, a fiatalokkal foglalkozó intézményeket, szolgálta-
tásokat a különböző földrajzi, egységek mentén haladva országostól a települési 
szintig, végül, de nem utolsó sorban a dél-alföldi régió ifjúsági célú forrásfelvételé-
vel – különös tekintettel a Dél-alföldi regionális Ifjúsági Tanács és a Fiatalok Lendü-
letben Programra – zárjuk a tanulmányt. 

A kiadványban az egyes részek értelmezését külön szövegdobozokban leírt jó 
gyakorlatokkal, és a Nemzeti Ifjúsági Stratégia adott pontra vonatkozó szövegré-
szeivel, az adott témakör mélyebb elemzését pedig a Mobilitás által kiadott, vagy 
ajánlott, adekvát szakmai kiadványok kapcsolásával kívánjuk elősegíteni.

Tanulmányunkkal nem titkoltan az is célunk, hogy megvitatásával apropót 
szolgáltassunk különböző ifjúsági-, és társ ágazatbeli szakértőknek, döntéshozók-
nak és maguknak a korosztály képviselőinek közös szakmai beszélgetésekre, viták-
ra. Ennek érdekében a megjelenést követően több szakmai műhelyt szervezünk a 
korosztállyal kapcsolatos problémák, lehetőségek megvitatására a személyes talál-
kozást és a virtuális tér adta lehetőségeket egyaránt kihasználva. 

Reméljük kiadványunk alkalmas lesz arra, hogy a régióban élő fiatalok, és a kor-
osztály fejlesztését szolgáló emberi és anyagi erőforrások helyzetét, szerepét, lehe-
tőségeit jobban megértse az, aki forgatja, egyaránt tudja hasznosítani tervezésben, 
elemzésben dolgozó szakember, a fiatalok ügye iránt elköteleződő döntéshozó, és 
a terepen dolgozó ifjúsági szakember.
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Jancsák Csaba – Tarnay István – Vajda Árpád – Závogyán Magdolna:
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés 2005

az elmúlt években és 2005-ben is többször elindult regionális ifjúsági tervezési folya-
mat, különböző megközelítésekben. a Rit-ek fejlesztése, a regionális tervezésbe való 
bekapcsolódás, nemzeti fejlesztési terv (ezen belül Regionális operatív Program(ok)), 
az ifjúsági törvény ter-vezetei, mind előrevetítette ennek szükségességét. akkoriban 
három meghatározó folyamat befolyásolta a jövőbeni ifjúsági munka környezetét:
• Ifjúsági törvény • NFT központi tervezés • ROP tervezés
az ifjúsági törvénytervezet keretbe foglalta, leírta azokat a területeket, melyeket a he-
lyi ifjúsági munkában, nagyobbrészt a települési ifjúsági munkában végzünk. ennek 
a munkának regionális szintű keretbefogla-lása, részletes leírása eddig nem történt 
meg. ennek a folyamatnak a támogatására, erősítésére a Regionális ifjúsági szolgál-
tató irodák regionális ifjúsági helyzetelemzéseket készítettek, mely alapját képezhe-
ti későbbi regionális ifjúságsegítő stratégiának, illetve regionális ifjúsági stratégiának 
egyaránt. a helyzetelemzések elkészítésében és fejlesztésében az iCsszem ifjúsági fő-
osztály, a mobilitás Kutatási iroda, kutatók, szakértők, regionális tervezők vettnek részt. 
a Dél-alföldi Regionális ifjúsági Helyzetelemzés 2005 elérhető a nemzeti ifjúsági infor-
mációs és Dokumentációs adattárban: http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/
publikaciok/215

Hálózat a Szabad Információért  Alapítvány, Szeged, 2005.

Nemzeti Ifjúsági Információs  és Dokumentációs Adattár Fogalomtára

az ifjúsági korosztályokkal foglalkozó szakemberek, a szakmai műhelyek megjelené-
sével, a képzések fejlődésével az ifjúságügy önálló paradigmává érett. fontos, hogy 
a nemzetközi irodalomból, a hazai gyakorlatból átvett, kikristályosodott fogalmaink 
olyan egységes hálót alkossanak, amely segítséget ad ahhoz, hogy az ifjúsági szektor 
szereplői (közel) egységes szaknyelvet beszéljenek. a mobilitás országos ifjúsági szol-
gálat, mint a magyarországi ifjúsági szektor fejlődésének egyik meghatározó szereplője, 
a tudásmegosztás elvén működő internetes fogalomtár kialakítását kezdte el a nemzeti 
ifjúsági információs Dokumentációs adattár (niiDa) részeként. (http://www.mobilitas.
hu/niida/informaciotar/fogalomtar) a fogalomtár célja, hogy a szakkifejezések értel-
mezésével segítséget, kiindulási pontot nyújtson az ifjúsággal foglalkozó szakembe-
reknek. Különösen fontosnak tartjuk, hogy ebben az európai ifjúsági munka területén 
megjelenő új használatú fogalmak (pl: coaching, mentoring) is helyet kapjanak. a cél-
csoporttal végzett tevékenységekhez kapcsolódó kifejezések mellett ugyancsak része a 
fogalomtárnak az ifjúsági szakmával kapcsolatos fogalmak is. 

Bánszegi Zsuzsa: Az ifjúsági munka fogalomtára
az ifjúsági munka területéhez kapcsolódó fogalmak gyűjteménye

a niiDa fogalomtára mellett ki kell emelnünk a következő kiadványt: az ifjúsági mun-
ka fogalomtára – az ifjúsági munka területéhez kapcsolódó fogalmak gyűjteménye, 
Bánszegi zsuzsa (szerk), ifjúsági munká-sok szakmai módszertani egyesülete, Debre-
cen, 2006. a kiadvány célja: az ifjúsági munka, ifjúságsegítés és ifjúságpolitika terüle-
téhez kapcsolódó fogalmak, kifejezések értelmezése, pontosítása, megma-gyarázása. a 
kiadvány másodlagos célja rávilágítani arra, hogy az ifjúsági munka mennyire sokszínű 
és több területet magába olvasztó szakma. a szakmai kiadvány számos területet ölel fel: 
ifjúsági munkával, ifjú-ságpolitikával, ifjúsági szubkultúrákkal, ifjúsági mozgalmakkal, 
ifjúsági részvétellel, ifjúsági szervezetekkel, ifjúsági projektekkel és ifjúsági információ-
val, neveléssel kapcsolatos kifejezéseket. a kiadvány érdekessége, hogy nemcsak a ha-
zai ifjúsági munkába, az itthon kialakult fogalmak gyűjteménybe, hanem az európai 
ifjúsági mozgalmak, ifjúsági munka történetébe is bepillantást mutat egy-egy kifejezés 
értelmezésén keresztül.a több száz fogalmat tartalmazó könyv elérhető a következő cí-
men: Bánszegi zsuzsanna (banszegi.zsuzsanna@mobilitas.hu).

Ifjúsági Munkások Szakmai Mód-szertani Egyesülete, Debrecen, 2006
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Vezetői összefoglaló
Az EU 2009-ben megjelent új ifjúsági stratégiája1 napjaink ifjúsági kihívásai és 

lehetőségei között kiemeli, hogy: 
Európában tovább élnek az emberek, később lesz gyermekük és kevesebb a •	
fiatal. A 15-29 éves korcsoport Európa népességének jelenleg 19,3%-a, az elő-
rejelzések szerint 2050-ben azonban már csak 15,3%-át fogja kitenni. Ezek a 
demográfiai változások egyaránt befolyásolják a családokat, a nemzedékek 
közötti szolidaritást és a gazdasági növekedést. 
A fiatalok oktatásból munkába történő átmenetének időszaka lényegesen •	
hosszabb és bonyolultabb lett. A fiatalok közötti munkanélküliség átlagosan 
legalább kétszerese a teljes munkaerőre vetítettnek, a jelenlegi gazdasági vál-
ság pedig további nyomást gyakorol a fiatalok munkaerő-piaci lehetőségeire. 
Sok fiatal egészsége van veszélyben a stressz, a szegényes táplálkozás, a test-•	
mozgás hiánya, a védekezés nélküli nemi élet, a dohányzás, az alkohol és a ká-
bítószerek miatt. 
A fiatalok és az intézmények közötti szakadékot látva egyre komolyabb kihí-•	
vást jelent a fiatalok teljes részvétele a civil és politikai életben. A jelenlegi kö-
zös részvételi és tájékoztatási célkitűzések megvalósítása azt mutatja, hogy 
még van hová fejlődni, különösen az ifjúsági szervezetek támogatásának, a 
képviseleti demokráciában történő részvételnek és a „részvétel megtanulásá-
nak” tekintetében. 
2006-ban a 16-24 évesek ötödét veszélyeztette a szegénység. Kirekesztődést •	
számos tényező okozhat: munkanélküliség, fogyatékosság, bevándorlók iránti 
társadalmi és egyéni attitűdök, diszkrimináció, fizikai és/vagy mentális egész-
ség, függőség, kábítószer-használat, családon belüli erőszak vagy a büntetett 
előélet. 

A stratégia fókuszba helyezi az ágazatokon átívelő megközelítés fontosságát: 
„Az ifjúságpolitika nem tud előrelépni a többi ágazattal való eredményes koordináció 
nélkül. Másrészt az ifjúságpolitika sok területen – például a gyermek- és családpolitika, 
az oktatás, a nemek közötti egyenlőség, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy 
terén – hozzá tud járulni az eredményekhez. […] Az ágazatok közötti együttműködést 
a helyi és regionális szereplők körében is fejleszteni kellene, hiszen ezek nélkülözhetet-
lenek az ifjúsági stratégiák megvalósításához ”.2

A 2009. évi dél-alföldi regionális ifjúsági helyzetelemzés, valamint az Ifjú-
ság2008 ifjúságkutatás regionális adatsorai azt mutatják, hogy az európai tenden-
ciák régiónkban is érvényesülnek:

a régióban a 15-29 éves korosztályba tartozó fiatalok száma 2008. január 1-jén •	
268.989 fő volt (a 2001. évi népszámláláskor 292.088 fő), teljes lakónépessé-
gen belüli arányuk 20,16%. A 0-29 évesek száma a 2005. évi 496.118 főhöz ké-

1 Az EU ifjúsági stratégiája – befektetés és az érvényesülés elősegítése. Megújított nyílt koordináci-
ós módszer a fiatalok előtt álló kihívások és lehetőségek kezelésére. Európai Közösségek Bizottsága. 
Brüsszel, 2009.4.27. COM(2009) 200.

2 I.m. 12. old.
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pest 463.962 főre csökkent. Régiónk belföldi viszonylatban a kibocsátó régiók 
közé tartozik, így a lakosságszám fogyásában a természetes fogyás mellett az 
elvándorlás is nagyon nagy szerepet kap – különösen jelentős ez a tendencia 
Békés megyében.
egyre inkább kitolódik a gyermekvállalás időszaka, 2008-ban a 15-29 éves dél-•	
alföldi fiatalok mindösszesen 16,8 %-ának volt gyermeke, ami közelít az orszá-
gos tendenciához (2004-ben 20% körüli volt az arány).
az oktatásból a munka világába való átmenet időszakának meghosszabbodá-•	
sa már 2004-hez képest is kimutatható régiónkban a 15-29 évesek körében: 
4 év alatt mintegy 5%-kal (38,9%-ról 44,1%-ra) nőtt a tanuló fiatalok aránya, 
munkanélküli volt 8,2%-uk. Hasonlóan a 2004. évi adatokhoz, 2008-ban is el-
mondható, hogy a régió fiataljai rosszabb anyagi körülmények között élnek, 
mint az ország más területein élő kortársaik. 
a dél-alföldi fiatalok az országos átlagot meghaladó mértékben sportolnak •	
rendszeresen iskolán kívül (45,9%), azonban csak 37,9%-uk teljesen elégedett 
egészségével, testtudatosságával, közérzetével. Sajnálatos módon a dohány-
zás, alkoholfogyasztás és a droghasználat mutatói továbbra is magasabbak az 
országos átlagnál.
a civil és politikai ügyekben, szervezetekben való részvétel szintje csökkenő •	
tendenciát mutat, mindösszesen 10,5%-uk rendelkezik formális tagsággal va-
lamilyen civil szervezetben, pártban, vagy érdekvédelmi szervezetben. Infor-
mális közösségekhez 2,5%-uk kapcsolódott 2008-ban. A közéleti részvétel 
tekintetében elmondható, hogy 65,8%-uk szokott helyi közügyekben tájéko-
zódni (ennek leggyakoribb formája a helyi újság, internetes portál olvasása). 
a fiatalok és a fiatalokkal „foglalkozó” szervezetek, intézmények „távolsága” ki-•	
sebb a régióban, mint az országos átlag: 67,6%-uk gondolta azt, hogy vannak 
elérhető közelségben olyan intézmények, szolgáltatások, amelyek a fiatalok 
számára (is) kínálnak különböző lehetőségeket. A fiatalok által jelzett „szük-
ségletek” és az elérhetőség két ifjúsági szolgáltatásnál találkoztak egymás-
sal: az egyházhoz kapcsolódó ifjúsági csoportok, valamint az amatőr kulturális 
egyesületek esetében. Az elérhetőeknél lényegesen nagyobb szükség lenne 
a fiatalok szerint az alábbiakra: droggal, alkohollal, szenvedélybetegségekkel 
kapcsolatos tanácsadás; valamint a pályaválasztási, munkahely-keresési ta-
nácsadás; ifjúsági információs és tanácsadó irodák.
a régió települési önkormányzatainak ifjúságpolitikai eszközeinek, intézmé-•	
nyeinek száma és aránya szinte kivétel nélkül minden területen csökkent 
– kedvező tendenciák egyedül az ifjúsági közösségi terek tekintetében mutat-
hatók ki (köszönhetően a célzott fejlesztési forrásoknak). 

A rendelkezésre álló és elérhető eszközök, források, mindenképpen megkíván-
ják az ágazatközi együttműködések fejlesztését, elmélyítését. Jelen helyzetelemzés 
keretei között nem került sor a régió sikeres (meglévő vagy kezdeményezés alatt ál-
ló) ágazatokon átívelő együttműködéseinek feltérképezésére, vizsgálatára -, amely 
mindenképpen szükséges lenne a Dél-Alföld ifjúsági munkájának alapos ismereté-
hez, a stratégiai irányok kijelöléséhez. 



11

 I. A régió és az ifjúság 

RegIOnÁlIS HelyzeTkép
A dél-alföldi régió az ország legnagyobb alapterületű régiója (18.339 km2), az 

ország mintegy 19,7%-át foglalja magába. Délen Szerbia, míg keleten Románia ha-
tárolja, emellett az ország térszerkezetén belüli helyzetét jellemzi, hogy a régiók 
közül egyedüliként négy régióval is határos (Észak-Alföld, Közép-Magyarország, 
Közép-Dunántúl és Dél-Dunántúl). Az itt élő lakosság száma 2009. január 1-jén  
31.325.527 fő volt, legnépesebb megyéje Bács-Kiskun megye 530.379 fővel, míg 
legkevesebben Békés megyében laknak (371.322 fő). A régióban 254 település ta-
lálható, amelyek 25 statisztikai 
kistérségbe tagolódnak: a kis-
térségek településszáma igen 
változó, legkevesebb 4 (já-
noshalmi, gyulai, csongrádi 
és hódmezővásárhelyi), leg-
több 20 (bajai, kalocsai) tele-
pülés tartozik egy kistérségbe. 
A régió 25 kistérsége közül 5 
tartozik a leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek közé 4 

Településszerkezeti jellemzők. Bács-Kiskun megye az ország legnagyobb terüle-
tű megyéje, az ország területének 1/12-e (8445,15 km2), népességét tekintve az 
ország ötödik megyéje, népsűrűsége azonban csupán mintegy fele az országos 
átlagnak. Népességének 2/3-a a megye 22 városában él, minden ötödik lakos a 
megyeszékhelyen, Kecskeméten (itt a népsűrűség 343 fő/km2 – megye átlag nép-
sűrűsége 62,8 fő/ km2). A megyében 119 település található, amelyek 10 statisztikai 
kistérségbe tartoznak. A népesség jelentős része külterületi, tanyasi térségekben 
lakik (1990-ben 13%-a, 2001. évi népszámlálási adatok szerint 9,1% - legnagyobb 
Bács-Kiskun megyében: 12,1%, legkisebb Békés megyében: 5%). 

Békés megye a dél-alföldi régió legkisebb népességű megyéje, területe 5631,05 
km2, egyike az ország legjobban urbanizálódott megyéinek, a városok száma kö-
zel harmada a települések számának (21), jellemzőek az 5-6.000 fős települések. 
Népsűrűsége kis mértékben nagyobb, mint Bács-Kiskun megyéé – 65,94 fő/km2. 
A megye 75 települése 8 statisztikai kistérségbe tartozik, legnépesebb a békéscsa-
bai kistérség. 

Csongrád megye a régió legkisebb területű (4262,68 km2), azonban második 
legnépesebb megyéje – ennek következtében a népsűrűség itt a legnagyobb: 99,4 
fő/km2. Településszáma a legkisebb a régióban, a 60 település közül 10 rendelke-
zik városi ranggal. Itt található a legnagyobb népességszámú kistérség (szegedi), 

3 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal adatközlése, www.ksh.hu
4 Ezek: Mezőkovácsházi, Sarkadi (Békés megye), Kisteleki (Csongrád megye), Bácsalmási és Jánoshalmi 

(Bács-Kiskun megye). Kép forrása: www.nfu.hu
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amelyben a megye népességének 
közel fele lakik (207.862 fő 2009. 
január 1-jén, népsűrűsége: 276 fő/ 
km2, ezen belül Szeged népsűrű-
sége: 594,78 fő/km²). Csongrád 
megyében 7 statisztikai kistérség 
található (1. táblázat).

Demográfia. A dél-alföldi régió 
népessége – hasonlóan az ország 
többi statisztikai régiójának népes-
ségéhez – folyamatosan csökken, 
de nem változott a régiók lakosság-
szám alapján kép zett rangsorában 
elfoglalt harmadik helye. (1. ábra) 5 

A természetes fogyás, a bel-
földi és a külföldi elvándorlási 
mutatók összegzésével a régió la-
kosságszámának tényleges alaku-
lása a lakosságszámhoz viszonyítva 
Békés megyében a legnagyobb 
(2008-ban): -1,42%-os, Bács-Kiskun 
megyében -0,62%-os, Csongrád 
megyében -0,07%-os.6 (2. ábra)

A népesség természetes fogyá-
sa a születések és a halálozások számainak különbségét mutatja meg. Magyaror-
szág népessége köztudomású, hogy folyamatosan csökken, nem mutatnak ezzel 
ellentétes tendenciát a régió megyéi sem. A csökkenés mértéke és ingadozása 
azonban már eltérő jellemzőkkel bír az egyes megyékben. 

A természetes fogyás lakosságszámhoz viszonyított mértékei tovább élesítik a 
számbeli adatokból kapott képet. Ezek alapján azt láthatjuk, hogy míg Bács-Kiskun 
és Csongrád megye lakossága (a lakosságszámhoz viszonyítva) közel azonos, -0,3% 

5 A demográfiai folyamatok regionális különbségei 1980-2007, KSH
6 A régiós érték -0,67%.

1. ábra: Demográfiai folyamatok 1980-2007 2. ábra: a népesség természetes fogyása a dél-alföldi régióban

1. Táblázat: A dél-alföldi régió kistérségei

Kistérség Lakó népesség (fő)
Települések
száma (db)

Ebből: városok 
száma (db)

Bács-Kiskun megye
Bácsalmási 17.107 8 1
Bajai 74.282 20 1
jánoshalmi 16.562 4 2
Kalocsai 52.733 20 3
Kecskeméti 171.840 18 4
Kiskőrösi 56.139 15 4
Kiskunfélegyházi 45.861 9 1
Kiskunhalasi 45.367 9 2
Kiskunmajsai 19.649 6 1
Kunszentmiklósi 30.839 10 3
Megye összesen: 530.379 119 22

Békés megye
Békéscsabai 76.479 6 2
Békési 43.496 9 2
gyulai 43.168 4 2
mezőkovácsházi 40.529 18 4
orosházi 59.701 10 3
sarkadi 23.371 11 1
szarvasi 44.840 8 2
szeghalomi 39.738 9 5
Megye összesen: 371.322 75 21

Csongrád megye
Csongrádi 23.694 4 1
Hódmezővásárhelyi 57.957 4 2
Kisteleki 18.503 6 1
makói 47.342 17 2
mórahalmi 26.191 9 1
szegedi 207.862 12 2
szentesi 42.277 8 1
Megye összesen: 423.826 60 10
Régió összesen: 1.325.527 254 53
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körüli7, addig Békés megye esetében ez az arány ennek több mint duplája. E megye 
esetében továbbá szembeötlő a folyamatos, romló tendencia.

A lakosságszám alakulását nem csak a születések és a halálozások száma, de az 
elvándorlási mutatók is jelentős mértékben alakítják. (3-4. ábra)8

 Belföldi viszonylatban a dél-alföldi régió is a kibocsátó régiók közé tartozik. Bé-
kés megye helyzete ebből a szempontból is kiemelkedően rossz, lakosságszámá-
nak fogyásában a természetes fogyásnál is nagyobb szerepet kap az elvándorlás. 
Konkrét adatok ugyan nem állnak rendelkezésünkre az elvándorlók korcsoportos 
összetételéről, de ha figyelembe vesszük, hogy az elvándorlási hajlandóság jellem-
zően a fiatalok körében magasabb, s a kor előrehaladtával csökkenő tendenciát 
mutat, akkor megalapozottnak tűnik az a feltételezés, hogy a fentebb bemutatott 
arányokért többnyire a fiatalok mobilitása tehető felelőssé. 

E tendenciák azonban közel sem tekinthetőek új keletűnek. 
A regionális korfa9 is jól mutat-

ja, hogy a régió népessége egyre 
öregedik, az ÁNTSZ Dél-alföldi Re-
gionális Intézete által készített áb-
rán jól nyomon követhető, hogy 
1997 és 2008 között hogyan alakul-
tak nemenként a kohorszok nagy-
ságai. Éles „határvonal” húzódik a 
45-49 éves kohorsz nagyságánál, a 
vonal alatt jelentősen csökkent az 
egyes korosztályokba tartozók lét-
száma, míg az 50-54 éves korosz-
tálytól felfelé nő arányuk az 1997. 
évihez képest. Szükségtelen kiemel-
nünk, hogy a fent említett elvándor-
lási mutatókat is figyelembe véve, milyen drasztikus hatásokkal kell számolnunk a 
jövőben. 

7 Bács-Kiskun megye: -0,39%, Csongrád megye: -0,37%, Békés megye: -0,7%, régiós szinten: -0,47%, or-
szágosan -0,31%

8  Forrás: A népmozgalom területi különbségei, KSH.
9 Forrás: Regionális tiszti főorvosi összefoglaló, ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete 2008. évi jelentése

3. ábra: ezer lakosra jutó belföldi vándorlási különbözet, 2008. 4. ábra: Belföldi elvándorlási különbözet a dél-alföldi régióban

5. ábra: Regionális korfa 
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Az ifjúsági korosztály demográfiai mutatói 10 :
A dél-alföldi régió lakónépessége 

1980 és 2008 között közel 130 ezer fő-
vel csökkent, bár nem minden korcso-
portban, és nem azonos mértékben. 
Az alábbi táblázat a régió népesség-
számának változását mutatja 1980. 
január 1. és 2008. január 1. között, me-
gyénkénti bontásban.

1980 és 2008 között legdrasztiku-
sabb mértékben a dél-alföldön a 14 
év alatti korosztály létszáma csökkent, 
összességében 115.329 fővel, ezt köve-
ti a 15-29 év közötti korosztály csökke-
nése (42.460 fő). A gyermek- és ifjúsági 
korosztály fogyásának megyénkénti 
megoszlását a 2. táblázat mutatja.

A két táblázat (2-3. táblázat) adata-
iból jól látható, hogy bár nagyságát te-
kintve a 15-29 éves népesség Békés 
megyében fogyott leginkább (16.468 
fő), arányaiban azonban Csongrád me-
gyében csökkent legjobban (1,28%-
kal) a fiatalok száma a megye teljes 
lakónépességéhez viszonyítva.

A gyermek- és ifjúsági korosz-
tály létszámának nagyságát a 2006-
ban elkészült Dél-alföldi Regionális 
Közoktatásfejlesztési Stratégia ábrái 
segítségével mutatjuk be, amelyben a 
szerzők kiemelt figyelmet fordítottak a 
demográfiai trendek és a várható ten-

10 Adatok forrása: A demográfiai folyamatok regionális különbségei 1980-2007., KSH.

6. ábra: a népesség korcsoportonkénti változása
1980. január 1. és 2008. január között

2. Táblázat: A népességszám változása 
a releváns korcsoportokban, megyénként

-14 15-29
Bács-Kiskun -42.849 -13.485
Békés -39.416 -16.468
Csongrád -33.064 -12.507
Dél-alföld -115.329 -42.460

3. Táblázat: A fiatalkorúak (15-29 év) aránya 
a megyék lakónépességéhez viszonyítva

1980. január 1. 2008. január 1. Változás
Bács-Kiskun 21,30 % 20,18% -1,12%
Békés 20,55% 19,47% -1,08%
Csongrád 22,01% 20,73% -1,28%
Dél-alföld 21,30% 20,16% 1,14%

7. ábra: Demográfiai tendenciák - Bács-Kiskun megye

8. ábra: Demográfiai tendenciák - Békés megye 9. ábra: Demográfiai tendenciák - Csongrád megye
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denciák elemzésére – így különösen az 5-35 éves korosztály településtípusonkén-
ti népességére.11 (7-9. ábra)

Az ábrákat elemezve azt láthatjuk, hogy a régió három megyéje eltérő képet 
mutat: míg Bács-Kiskun és Békés megyében a vizsgált korosztályok zöme a megye-
székhelyen kívüli városokban lakik, addig Csongrád megyében Szegeden legma-
gasabb a számuk, igaz ez a teljes 5-35 éves korosztályra is.  

Regionális sajátosságok a régió demográfiai összetételében:
1. Külterületi népesség.12 A dél-alföldi településhálózat sajátossága a külterületi 

népesség magas aránya is, a régió lakosságának több mint 9%-a külterületi lakos, 
ez az országban egyedülálló. A 2001. évi népszámlálás adatai alapján Bács-Kiskun 
megye lakosságának 12%-a, Csongrád 8,5%-a, Békés megyének 5%-a külterüle-
ti lakos. A külterületi népesség magasabb aránya a Homokhátság kistérségeiben 
(kecskeméti, kiskőrösi, kiskunfélegyházai, kiskunhalasi, kiskunmajsai) maradt meg. 
Bács-Kiskun megye lakosságának 12,1%-a ezeken a területeken él. Csongrád me-
gyében a külterületi lakosok aránya meghaladja a 9%-ot, legmagasabb arányban 
a mórahalmi (38,6%), kisteleki (28,9%) és csongrádi kistérségekben. Békés megyé-
ben a külterületi lakosok aránya elmarad az 5%-tól, ezen belül a szarvasi térség 
minden kilencedik lakója él tanyákon. A legalacsonyabb értékeket a makói, a szeg-
halomi és a sarkadi kistérségben regisztrálták (1,4-2,1%). 1990-ig csökkent a külte-
rületi lakosság aránya – a fiatalok elvándorlásával felerősödött a tanyasi népesség 
elöregedése –, azonban ez a tendencia mérséklődni látszik az utóbbi években: egy-
részt a városokhoz közeli, jó helyzetben fekvő és kedvező infrastruktúrával ellátott 
tanyák a szuburbanizáció célpontjaivá váltak, és a jómódú lakosság egy része ide 
költözött ki a városközpontból. Másrészt a kedvezőtlenebb helyzetben fekvő, és így 
jóval olcsóbb tanyák a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat vonzották, akik a 
városi élet költségeit már nem bírták el. 

2. Nemzetiségek. A régió népességét etnikai sokszínűség jellemzi, jelentős né-
met, horvát, szerb, szlovák, román és roma nemzetiség található – területileg vi-
szonylag jól elhatárolhatóan. A teljes nemzetiségi lakosság száma – a 2001. évi 
népszámlálási adatok alapján – körülbelül 55 ezer főre tehető (megjegyezve, hogy a 
kisebbségek látenciája nagyon magas, feltételezhetően csak töredékük jelenik meg 
a népszámlálási adatokban). A régióban található legnagyobb népességű nemze-
tiségek (zárójelben azok a területi egységek, ahol legjellemzőbben élnek): Romák 
– 15.490 fő (Szegedi, Kalocsai, Kecskeméti, Kiskunhalasi, Békési, Sarkadi kistérség); 
horvátok – 3.547 fő (Bajai, Kalocsai, Bácsalmási, Szegedi). Németek – 11.488 fő (Ba-
jai, Kalocsai, Gyulai, Szegedi, Kiskőrösi kistérség); románok – 6.566 fő (Gyulai, Sarkadi, 
Mezőkovácsházi kistérség); szerbek – 2.554 fő (Szegedi, Bajai, Mezőkovácsházi kistér-
ség); szlovákok – 12.741 fő (Kiskőrösi, Békéscsabai, Orosházi, Szarvasi kistérség). 

11 Ábrák és előrejelzés forrása: Dél-alföldi Regionális Közoktatás-fejlesztési Stratégia 2007-2013. Sze-
ged, 2006. november. 11-13. old. Készítették: Blahó János és Tóth József az OKÉV Dél-alföldi Regionális 
Igazgatóságának megbízásából. www.okm.gov.hu

12 Forrás: Dél-alföldi Operatív Program (verzió: DAOP_070705), Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség. www.darfu.hu
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II. Fiatalok élethelyzete  
a dél-alföldi régióban

Magyarországon 2008-ban harmadik alkalommal készült nagymintás, a 15-29 
éves korosztályt vizsgáló ifjúsági adatfelvétel, amelynek egyik célja annak rögzíté-
se, hogy az előző felvételekhez képest mennyiben, milyen módon változtak az ifjú-
sági korosztályok iskoláztatását, elhelyezkedését, karrierjét, önállósodását és 

Ifjúság2000
1999 áprilisában kezdődött el a rendszerváltozás utáni legjelentősebb ifjúságszociológi-
ai kutatás, az ifjúság2000 előkészítő folyamata az ifjúsági- és sportminisztérium ifjúsági 
ügyekért felelős államtitkárságán. a hosszú előkészítő folyamat 2000-ben új szakaszá-
hoz érkezett, amikor konkrétan felállt az a kutatói team, amely a kutatás befejezéséig 
irányította a vizsgálat lebonyolítását. a vizsgálat alapját egy 8000 fős kérdőív képezte a 
15–29 évesek körében, mely nemre, korra, település típusa és állandó lakhely megyé-
jére reprezentatív minta, amely az ifjúság életének szinte minden területét részletesen 
elemezte, kiemelten kezelve az iskolai életutat, a munkaerő-piaci helyzetet, a kulturális 
fogyasztást, valamint az értékvilágot.

Ifjúság2004
az ifjúság2004 kutatás célja az volt, hogy:
• a magyarországi fiatalok anyagi és kulturális erőforrásairól, életmódjáról és értékrend-
szeréről horizontálisan és vertikálisan is képet kapjunk;
• hazánk statisztikai-gazdasági régióiról, a vizsgált dimenziók mentén, összehasonlí-
tó adatokkal rendelkezzünk mind a korábbi magyarországi kutatások, mind az európai 
Unió vonatkozásában;
• Magyarország polgárai, döntéshozói, szervezetei, kutatóműhelyei számára összeha-
sonlító adatokkal szolgáljunk;
• mind módszertani (empirikus szociológia), mind tartalmi (vizsgált dimenziók) szem-
pontból lehetőséget adjunk a későbbi összehasonlításokra, illetve a helyi, megyei, 
regionális kutatásokra, gyakorlati használatban való alkalmazásokra (pl.: ifjúsági kon-
cepciók kidolgozására).

Ifjúság2008
az ifjúság2008 kutatás célja annak rögzítése volt, hogy az előző felvételekhez képest 
mennyiben, milyen módon változtak az ifjúsági korosztályok iskoláztatását, elhelyezke-
dését, karrierjét, önállósodását és boldogulási esélyeit befolyásoló társadalmi tényezők, 
továbbá, hogy ezek a hatások hogyan tükröződnek a fiatalok életmódjában, szabad-
idős tevékenységében, kulturális fogyasztásában.az ifjúság2000/2004/2008 kutatá-
sok és azok gyorsjelentései elérhetőek a nemzeti ifjúsági információs és Dokumentációs 
adattárban.



17

boldogulási esélyeit befolyásoló társadalmi tényezők, továbbá, hogy ezek a hatá-
sok hogyan tükröződnek a fiatalok életmódjában, szabadidős tevékenységében, 
kulturális fogyasztásában. Az ifjúságkutatás survey vizsgálatát 8076 fős, a 15-29 
éves korosztályt országosan reprezentáló mintán végezték el, illetve külön hang-
súlyt helyeztek arra, hogy az adatfelvétel a magyarországi régiók szerint is repre-
zentatív legyen. 

Az Ifjúság2008 adatbázisában összesen 1089 dél-alföldi fiatal adatai, véle-
ménye jelenik meg, a reprezentatív minta megyénkénti megoszlása: Bács-Kiskun 
megye – 433 fő, Békés megye – 309 fő, Csongrád megye – 347 fő. Nemenkénti meg-
oszlás: fiú – 51%, lány – 49%. 

2.1. CSAlÁDI ÁllApOT, gyeRMekVÁllAlÁS
2008-ban a dél-alföldi fiatalok közel 73,6%-a nőtlen/hajadon, egyedül él, 11,4%-

a házas, és 15%-uk él együtt partnerével (házasságon kívüli formában). A 25-29 éves 
korosztályt tekintve 71%-uk nőtlen/hajadon, csupán 25%-uk házas – az országos 
átlagtól is elmaradva, továbbá 4% az elváltak aránya. 2004-hez képest jelentősen 
csökkent a korosztályon belül a házasok aránya (40,7%), megerősítve azt a tenden-
ciát, hogy folyamatosan nő a házasságon kívüli együttélési formák aránya. Orszá-
gosan, a teljes korosztályi mintát figyelembe véve 2000-hez képest 22%-ról 13%-ra 
csökkent 2008-ra a házasok aránya, míg az élettárssal élőké 7%-ról 13%-ra nőtt.

A fiatalok 64,9%-a a szüleivel 
(vagy az egyik szülővel és nagyszü-
lőkkel) él együtt, 2008-ban a régió-
ban az átlagos háztartásméret 3,64 
fő volt, 4% körüli azon fiatalok ará-
nya, akik teljesen egyedül élnek.

A mintába került dél-alföldi fia-
talok 16,8%-ának van már saját gye-
reke, és összességében 87,6%-uk nyilatkozott úgy, hogy vagy már van gyereke, 
vagy tervez gyermekvállalást. Jelentős eltérés mutatkozik azonban a gyermekvál-
lalás valós és tervezett életkora között (ez az eltérés a dél-alföldi régióban a legje-
lentősebb): akiknek már van gyermeke, azok átlagosan 22 éves korukban váltak 
szülővé, míg azok, akiknek még nincs gyereke, átlagosan 28 éves korukban tervezik 
a gyermekvállalást. A régióban a 15-29 éves korosztály 7,2%-a biztos abban, hogy 
nem akar gyereket, 5,2%-uk pedig a körülményektől teszi függővé, tehát nem tud-
ja biztosan. Azok körében, akik biztosan nem akarnak gyereket, a 3 leggyakoribb 
indok az anyagi, jövedelmi ok; a lakáskörülmények; valamint a „nem szeretné vállal-
ni a gyerekneveléssel járó többletfeladatokat” válasz volt (a nagyon alacsony elem-
szám miatt ezt csak jelzésként tüntetjük fel).

Országos viszonylatban 2000-hez és 2004-hez képest is nőtt a 15-29 évesek kö-
zött azok aránya, akiknek nincs gyermeke (77%-ról 80%-ra majd 84%-ra) – ami nem 
meglepő annak függvényében, hogy tudjuk, a gyermekvállalás időszaka egyre in-
kább kitolódik. 

10. ábra: Hányan élnek egy háztartásban?
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„….Hogy általuk legyen jobb!” – nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009-2024 által 
a „gyermekvállalás, család – A gyermekvállaláshoz és gyermekneveléshez 

szükséges társadalmi, gazdasági, mentális feltételek erősítése az ifjúság 
körében, a családi környezet kialakulásának és biztonságának segítése”  

területen megfogalmazott (rész)célok (4.6.1.1.):
Családi élet

A családtervezési kompetenciák és a fiatal felnőttek szülői kompetenciáinak •	
megalapozásához szükséges oktatási programcsomag fejlesztése és a formá-
lis, valamint a nem formális oktatásban történő adaptáció elősegítése, vala-
mint az ilyen jellegű szolgáltatások elterjesztése.

gyermekvállalás
Esélyegyenlőséget elősegítő, szükség esetén esélykiegyenlítő jellegű gyer-•	
meknevelési támogatási rendszer kidolgozása és működtetése a gyerekek 
számára és a család anyagi-jövedelmi helyzetére való tekintettel.
A gyermekek napközbeni ellátását biztosító férőhelyek számának növelése •	
(bölcsőde, óvoda, alternatív napközbeni szolgáltatások).
A gyermekneveléshez kapcsolódó állami támogatások rendszerén keresztül •	
ösztönözni kell a fiatal szülőket a gyermekgondozással kapcsolatos feladatok 
megosztására (nemek és generációk).

Család és karrier összeegyeztetése
Gyermeknevelés melletti munkavállalási lehetőségek fejlesztése, ösztönzése; •	
a részmunkaidős, illetve az atipikus foglalkoztatási formák elterjedésének se-
gítése.
A gyermekek utáni juttatásokban részesülő, gyermekgondozás miatt otthon •	
maradó szülőket segíteni szükséges a munkaerő-piaci pozíciójukat erősítő 
képzésekben való részvételre.
Olyan gyermekgondozási támogatási rendszert kell működtetni, amely a •	
munkáltatót nem teszi ellenérdekeltté a gyermekvállalást tervező nők foglal-
koztatásában.- A munkavállalók családi életét erőteljesebben figyelembe ve-
vő vállalati kultúra, felelősségvállalás ösztönzése.

Családsegítés
A családsegítő szolgáltatás standardizációja, szakmai-módszertani fejlesztése. •	
A családsegítő szolgáltatás kapacitásainak fejlesztése.
Családsegítő szakemberek felkészítése speciális ifjúságsegítési feladatokra.•	
A gyermekvédelmi ellátórendszer továbbfejlesztése a veszélyeztetettek, va-•	
lamint a gondoskodásból kikerülők sikeresebb társadalmi integrációja érde-
kében.
Szociális alapszolgáltatások megszervezésének és biztosításának felülvizsgá-•	
lata az ifjúság és a fiatal szülők speciális szükségletei szempontjából.

Családon belüli erőszak
A távoltartást biztosító jogszabályi feltételek biztosításával az eljárási és intéz-•	
ményi feltételek felülvizsgálata.
A családon belüli erőszak elleni hatékonyabb fellépés ösztönzése, tudatosítá-•	
sa minden érintett számára.
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A gyermekvállalással összefüggő és a házasságban, a család életében bekö-•	
vetkező krízishelyzetekben minden célcsoport számára elérhető krízisszolgál-
tatások fejlesztése.

esélyteremtés
A hátrányos helyzetű csoportok, kiemelten a romák helyzetének érzékelhető •	
javítása, szegregáltságuk, kirekesztettségük enyhítése.
A fogyatékkal élő gyermekek és családjuk helyzetének javítása, szükségleteik •	
érzékenyebb figyelembevétele, jobb kielégítése.
A rossz helyzetű települések, térségek hátrányainak, kirekesztettségének •	
csökkentése.
Szükséges a tájékoztatás hatékonyságának a javítása, az információk sokkal •	
eredményesebb eljuttatása, különösen azokhoz, akik szegénységük miatt hát-
rányt szenvednek e téren.

2.2 OkTATÁSI HelyzeTkép
A dél-alföldi 15-29 éves korosztály 

48,5%-a már nem vesz részt az oktatás-
ban, 7,8%-uk tanul nem főtevékenység-
ként, míg 43,7%-uk tanul „főállásban”.
Az iskolába járók 66,3%-a középfokú 
oktatási intézménybe, 25,8%-uk fel-
sőfokú oktatási intézménybe jár, va-
lamilyen tanfolyamon, felsőfokú 
szakképzésben, egyéb oktatási formá-
ban pedig 5,0%-uk vesz részt. Legkisebb az általános iskolába járók aránya, ez 2,9%. 
A már nem tanulók iskolai végzettségének megoszlását a 11. ábra mutatja.

Tíz kilométernél messzebbi távolságra naponta az iskolába járó fiatalok 27,9%-
a ingázik, ennél ritkábban 28,8%-uk; tíz kilométernél kevesebbet pedig 4,7%. Nem 
ingázik a tanulók 38,6%-a. 

Az iskolázottság tekintetében nincs szignifikáns különbség az országos átlag-
hoz képest, a négy évvel ezelőtti különbség a szakmunkásképzőt végzettek kicsi-
vel magasabb arányában 2008-ban nem volt mérhető. 

Oktatási ellátórendszer a dél-alföldi régióban:
A 15-29 éves korosztály létszámának csökkenése (2008. január 1-jén arányuk 

a teljes lakossághoz viszonyítva 20,16% volt a régióban) az oktatási ellátórendszer 
intézményeire is hatással van. A régió közoktatás-fejlesztési stratégiája is kieme-
li, hogy az alapfokú oktatásban „1990 után [….] az ellátási rendszer hiányosságait 
orvosolandó, számos új iskola jött létre, és az intézmények száma 2002-ben érte el a 
maximumot. Azóta a visszaesés jelentősnek mondható: évente rendszerint 10-20 kö-
zötti számú iskola tűnik el a régióból. A csökkenés nagyjából kiegyensúlyozottan érin-
ti mindhárom megyét. A tanulói létszámok változása hasonlóan „kiegyensúlyozott”, 
nincs jelentős eltérés a régió megyéi között,…..”. 

11. ábra: iskolai végzettség a főtevékenységként nem tanulók körében
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A középfokú oktatásban is az 1990-es években zajlott expanzió, amelynek kö-
szönhetően az ezredfordulóra a régióban mind a gimnáziumok, mind a szakközép-
iskolák hálózata az intézmények és a tanulók számát tekintve is megerősödött 
(gimnáziumok száma 1990-hez képest 2,25 szeresére növekedett, a szakközépisko-
lai képzésben résztvevő tanulók létszáma kisebb mértékben, de növekedett, és Bé-
kés megyét kivéve mindenhol felülmúlja az országos átlagot). A középfokú 
oktatási intézmények a régióban szinte kivétel nélkül városokban találhatóak. A 
szakiskolai képzésben résztvevők száma mindhárom megyében jelentősen vissza-
esett.13 A következő táblázat adataiból látható, hogy 2005-2008 között hasonló 
tendenciák figyelhetők meg, eltekintve a szakiskolai képzéstől, ahol a tanulók lét-
száma és a szakiskolai képzést biztosító intézmények száma mérsékelten nőtt a 3 
év alatt.

A felsőoktatási intézmények száma a dél-alföldi régióban 6 (Bács-Kiskun me-
gyében 3, Békés megyében 1, Csongrád megyében 2). Az országos tendenciáknak 
megfelelően a régió fiataljai között is egyre nagyobb a felsőfokú tanulmányokat 
folytatók száma. 14

13 Forrás: Dél-alföldi Régió Közoktatás-fejlesztési Stratégia (2007-2013)., Szeged, 2006. november.
14 Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/ hun/xstadat/xstadat_eves/tabl6_02_05_04i.html KSH Tájé-

koztatási adatbázis

4.Táblázat: Közoktatási intézmények feladat-ellátási helyeinek és tanulóinak száma a régióban (KSH)
Óvodai

Terület
Intézmények száma Tanulók száma

2005 2008 2005 2008
Bács-Kiskun 238 205 17.369 16.940
Békés 185 172 12.352 11.348
Csongrád 183 173 13.515 13.472
Dél-alföld 606 550 43.236 41.760

Általános iskolai

Terület
Intézmények száma Tanulók száma

2005 2008 2005 2008
Bács-Kiskun 193 179 47.862 42.871
Békés 152 125 32.369 28.850
Csongrád 126 115 34.760 31.625
Dél-alföld 471 419 114.991 103.346

Szakiskolai

Terület
Intézmények száma Tanulók száma

2005 2008 2005 2008
Bács-Kiskun 36 43 8.307 8.685
Békés 31 30 5.849 6.078
Csongrád 30 42 5.489 6.135
Dél-alföld 97 115 19.645 20.898

Gimnáziumi

Terület
Intézmények száma Tanulók száma

2005 2008 2005 2008
Bács-Kiskun 37 46 9.143 9.340
Békés 29 40 8.092 8.218
Csongrád 33 39 8.070 8.171
Dél-alföld 99 125 25.305 25.729

Szakközépiskolai

Terület
Intézmények száma Tanulók száma

2005 2008 2005 2008
Bács-Kiskun 44 47 12.200 12.600
Békés 32 45 8.746 8.904
Csongrád 49 54 13.131 12.647
Dél-alföld 125 146 34.077 34.151
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A középfokú oktatásban is az 1990-es években zajlott expanzió, amelynek kö-
szönhetően az ezredfordulóra a régióban mind a gimnáziumok, mind a szakközép-
iskolák hálózata az intézmények és a tanulók számát tekintve is megerősödött 
(gimnáziumok száma 1990-hez képest 2,25 szeresére növekedett, a szakközépisko-
lai képzésben résztvevő tanulók létszáma kisebb mértékben, de növekedett, és Bé-
kés megyét kivéve mindenhol felülmúlja az országos átlagot). A középfokú 
oktatási intézmények a régióban szinte kivétel nélkül városokban találhatóak. A 
szakiskolai képzésben résztvevők száma mindhárom megyében jelentősen vissza-
esett.13 A következő táblázat adataiból látható, hogy 2005-2008 között hasonló 
tendenciák figyelhetők meg, eltekintve a szakiskolai képzéstől, ahol a tanulók lét-
száma és a szakiskolai képzést biztosító intézmények száma mérsékelten nőtt a 3 
év alatt.

A felsőoktatási intézmények száma a dél-alföldi régióban 6 (Bács-Kiskun me-
gyében 3, Békés megyében 1, Csongrád megyében 2). Az országos tendenciáknak 
megfelelően a régió fiataljai között is egyre nagyobb a felsőfokú tanulmányokat 
folytatók száma. 14

13 Forrás: Dél-alföldi Régió Közoktatás-fejlesztési Stratégia (2007-2013)., Szeged, 2006. november.
14 Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/ hun/xstadat/xstadat_eves/tabl6_02_05_04i.html KSH Tájé-

koztatási adatbázis

5. Táblázat: Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő nappali tagozaton tanulók száma a hallgatók állandó lakóhelye szerint (2001-) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bács-Kiskun 8 390 9 209 10 106 10 477 10 706 11 239 11 563 11 212
Békés 6 192 6 550 6 812 7 188 7 396 7 649 7 605 7 390
Csongrád 7 855 8 382 9 046 9 179 9 342 9 628 9 513 9 480
Dél-alföld 22 437 24 141 25 964 26 844 27 444 28 516 28 681 28 082

Oktatási területhez kapcsolódó regionális stratégiai célkitűzések
A Dél-alföldi Regionális Közoktatásfejlesztési Stratégia (2007-2013) a régió bel-

ső sajátosságaiból fakadó konkrét fejlesztések körében az alábbiakat határozza 
meg célként:15

Óvodaépületek építése, felújítása, fejlesztése
Iskolaépületek építése, felújítása, fejlesztése
A mikrotérségi központokban multifunkcionális, közoktatási, közművelődé-

si, szociális és egészségügyi feladatok ellátására is alkalmas intézmények kiala-
kítása

A 21. századi iskola eszközszükségletének, ezen belül a korszerű 
infokommunikációs eszközök biztosítása

Az alap és kulcskompetenciák területi hátrányoktól mentes magas színvo-
nalon történő általános megszerzési lehetősége. Az oktatási intézményrendszer 

15 Dél-alföldi Regionális Közoktatásfejlesztési Stratégia, 48-49. oldal.

Krémer András és Matiscsák Attila
Tér és tudás.
egyetemek, mint tudás-, innovációs- és regionális központok
a kötetben szereplő tanulmányok egyfelől megpróbálnak rávilágítani a felsőoktatás és a társadalmi/
gazdasági környezet teremtette szabályszerűségek, vagy éppen szabályszerűtlenségek eredetére, ál-
lapotára és következményeire, másfelől különböző szerzői aspektusból, megközelítésből próbálják 
egyfajta folyamatleíró jelleggel tálcára tenni a társadalmi teret. a tanulmányokon keresztül az olvasó 
betekintést nyerhet egy mindenki számára látható, de a fejekben mégis rendszertelen ismeretszöve-
vényben létező világba, amely talán szektorfüggetlenül is rámutat magyarország társadalmi folyama-
taira, „énképére”, lehetséges fejlődési/fejlesztési irányaira.a kiadvány a Belvedere merdionale Kiadó 
gondozásában jelent meg: http://www.belvedere.meridionale.hu/kotetek/korszakvaltas/

Szeged, 2008, 240p. B5

Jancsák Csaba
Fiatalok a Kárpát-medencében - Mozaikok az ifjúság világáról.
e szerkesztett kötet mozaikokat kíván felmutatni az ifjúságkutatás új eredményei közül, a rendkí-
vül sokszínű képből, mely az ifjúság világát láttatja. a szerzők empirikus kutatások alapján mutatják 
be eredményeiket és fejtik ki véleményüket az ifjúság jelenlegi helyzetéről, a fiatalok értékvilágá-
ról, oktatási és szabadidős tevékenységeiről és a munka világába való átmenetről.a kötet keletke-
zéstörténetének részei azon konferenciák, melyeket az európai ifjúsági Kutató-, szervezetfejlesztő és 
Kommunikációs Központ, a setUP alapítvány, a Belvedere meridionale, a nemzeti Civil alapprogram 
támogatásával két éve rendeznek (eszményektől a Kompetenciák felé 2008, 2009), hiszen a kötet in-
dítószikrája ezen alkalmakkor fogalmazódott meg, és a közölt kutatási eredmények egy része ezen 
nemzetközi konferenciákon került bemutatásra.a tanulmányok kiérleltsége, ezáltal terjedelme, hivat-
kozásai, apparátuskészlete különböző. azt szolgálják, hogy jobban megismerjük a hazai és a határon 
túli fiatalok helyzetét, lehetőségünk legyen további összehasonlító elemzésekre, értelmezésekre.a ki-
advány a Belvedere merdionale Kiadó gondozásában jelent meg: http://www.belvedere.meridionale.
hu/kotetek/onallo/

Belvedere Meridionale, Szeged, 2009.
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nem tudta csökkenteni a társadalmi hátrányokat, hisz az intézményrendszer fel-
szereltsége, nevelő-oktató munkájának színvonala között jelentős különbségek ta-
pasztalhatók akár településen belül is. 

A társadalmi partnerség megteremtése
Az intézmények nyitottsága társadalmi, gazdasági környezetük irányába. Haté-

kony párbeszéd a szülőkkel, a gazdasági élet szereplőivel, a helyi társadalom irányí-
tó hatóságával és civil szervezeteivel. 

Az intézmények új társadalmi küldetéstudata
Az intézmények szolgáltató rendszerükkel fontos szerepet játszanak a társada-

lom humán erőforrásának fejlesztésében, a szemléletformálásban, különösen az 
egészség és környezettudatos magatartás fejlesztésében, valamint a társadalmi 
aktivitás és egyéni felelősség ösztönzésében. 

Az esély és boldogulás óvodái, iskolái
Az alap és kulcskompetenciákat biztosító, a folyamatos motivációt fenntartó 

nevelő-oktató-képző tevékenység. Kooperatív tanulás, tanulás modelljének kiépí-
tése. A magas színvonalú szolgáltatásokhoz való általános hozzáférés. 

Regionális sztenderdek
Minimum sztenderd normák meghatározása az intézményi infrastruktúrára, az 

intézményi tevékenység mérésére, ösztönzésére, elismerésére. 

„….Hogy általuk legyen jobb!” – nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009-2024 által a 
„Tanulás és környezete – Versenyképes tudás biztosítása és az önálló élethez 

szükséges kompetenciák fejlesztése” területen megfogalmazott 
(rész)célok (4.6.2.1.):

Oktatás minőségi fejlesztése
Ösztönözni kell a közoktatási intézmények fenntartóit, hogy a többféle peda-•	
gógiai program közötti választás lehetőségét megteremtsék a szülők, illetve a 
tanulók számára.
A közoktatásban az önálló - magyar és idegen nyelvű - infokommunikációs •	
ismeretszerzést igénylő problémacentrikus megközelítés erősítése; a tanulni 
tanulás és az egész életen át tartó tanulás megalapozása az alkalmazható és 
versenyképes tudás elsajátítása érdekében.
A köz- és felsőoktatás nyelvoktatásában több teret és eszközt kell teremteni •	
a beszélt nyelv gyakorlására. A közoktatásban minél korábban el kell kezdeni 
a nyelvoktatást. A felsőoktatásban vagy a bemeneti vagy a kimeneti követel-
ményeknél biztosítani kell, hogy az adott képzéshez kapcsolódó idegen nyel-
vi kompetenciákkal rendelkezzenek a végzettek.
A kiemelkedő tanáregyéniségek megbecsülése és pedagógiai képességeik •	
hasznosulása érdekében hatékony motivációs és elismerési mechanizmuso-
kat szükséges alkalmazni.
A tanárképzés színvonalát és presztízsét növelni, a képzést modernizálni kell, •	
a pályaalkalmasságot kimeneti kritériummá téve.
A pedagógusképzésnek ki kell terjednie a készségfejlesztés, egészségnevelés •	
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és társadalmi szocializáció témaköreire is. 
Szükséges a szakképzés fejlesztése és piaci igényekhez való igazítása.•	
Ösztönözni kell a magyarországi pedagógiai fejlesztések, jó gyakorlatok ha-•	
táron túli magyar nyelvű oktatási intézményekben történő elterjesztését, al-
kalmazását.

Az iskola nevelési funkcióinak bővítése
Szükséges az iskola szocializációs és értékteremtő szerepének továbbgondo-•	
lása, ennek megfelelő feladatok meghatározása.
Kiemelt feladat a gyermekek társas és érzelmi kompetenciájának erősítése, •	
fejlesztése, mint valamennyi gyermek számára elengedhetetlenül szükséges 
készségfejlesztés. Ösztönözni kell, hogy e témák jelenjenek meg az iskolai pe-
dagógiai programokban, valamint a tantervi célok között is.
A serdülők, fiatalok rendszeres, pályaorientációt segítő készségfelmérésének •	
megszervezése és lebonyolítása, a mérés-értékelés eredménye alapján sze-
mélyre szabott tanácsadó szolgáltatás biztosítása.
A helyreállító szemlélet, a békés konfliktusfeloldás technikáinak bevezetése •	
és megismertetése mind az iskolai (diák-diák, tanár-diák, tanár-szülő), mind 
az otthoni konfliktusok feloldására.
Ösztönözni kell diákklubok, közösségi terek létrehozását, internet-•	
hozzáféréssel, kulturális és közösségteremtő programokkal.
Ösztönözni kell az egészséges, mozgásgazdag életmód kialakítását az ifjúság •	
körében, melynek keretében szükséges a fizikai aktivitást lehetővé tevő kör-
nyezet megteremtése és ennek fenntartása a köz- és felsőoktatási intézmé-
nyekben.
Támogatni kell az egészséges, mozgásgazdag életmódot népszerűsítő kam-•	
pányokat.
A mindennapos fizikai aktivitás lehetőségeit biztosítani és bővíteni kell.•	

egyéni, speciális képzési szükségletek kielégítése
Új - az egyénre szabott fejlesztést lehetővé tevő - oktatási/nevelési módszerek •	
adaptálása, elterjesztése, tanárok felkészítése, tanárképzés megújítása - sike-
res nemzetközi példák alapján.
Tehetségkutató programok támogatása, tehetséggondozási szolgáltatá-•	
sok, tehetséggondozó szolgálat kiterjesztése, megerősítése; a már meglévő 
tehetséggondozási kezdeményezések (pl. Nemzeti Tehetség Program) to-
vábbfejlesztése, kibővítése. Iskolai és iskolán kívüli tehetséggondozás feltétel-
rendszerének fejlesztése.
A tanulás és információkeresés technikája elsajátításának támogatása - önál-•	
ló tanulás képességének fejlesztése a formális és a nem formális képzések ke-
retei között.
Támogatni kell a magyarországi és határon túli magyar oktatási intézmények •	
közötti szakmai, módszertani, szabadidős kapcsolatok kiépítését, fejlesztését.
Népszerűsíteni kell a szakképzést a továbbtanulók körében.•	
Szükséges a nem formális pedagógia módszereinek megismertetése, elsa-•	
játításának segítése az érintettekkel hivatásszerűen foglalkozó szakemberek 
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körében (pedagógusok, szociális szakemberek, közösségfejlesztők, művelő-
désszervezők stb.), így képzések és továbbképzések támogatása.
Részvétel és bevonás minőségének fejlesztése az oktatási intézményekben•	
Meg kell erősíteni a hallgatói érdek-képviseleti rendszert, a diákjóléti szolgál-•	
tatások nyújtásán kívül még inkább alkalmassá kell tenni a hatékonyabb ér-
dek-képviseleti és demokráciagyakorlási feladatok ellátására.
Ösztönözni kell az iskola és a szülők közötti kapcsolat fejlesztésére irányuló •	
kezdeményezéseket.

 
2.3 gAzDASÁgI AkTIVITÁS

A dél-alföldi 15-29 évesek 37,0%-
a dolgozik, ez sem az országos át-
lagtól, sem az Ifjúság2004 regionális 
adataitól nem tér el döntő mérték-
ben. A munkanélküliség körükben 
8,2%-os, amely kis mértékben – ha-
sonlóan 2004-hez - meghaladja az or-
szágos átlagot (6,9%). Az adatfelvétel 
időpontjában 44,1%-uk tanult, 10,7% 
pedig egyéb inaktív státuszban volt.  

A tanulók aránya a vizsgált populációban 2004-hez képest regionálisan és or-
szágosan is nőtt. 

kommentár nélkül…
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 2008-ban megjelent „Végzősök 2008 – Tájé-

koztató az iskolarendszerből kikerült fiatalok munkaerő-piaci helyzetéről”16 című elemzése a 
régió középfokú oktatási intézményeiben nappali tagozatáról kikerülők körében végzett fel-
mérés eredményeit mutatja be. A felmérés keretében a régió 148 oktatási intézményéből 
gyűjtöttek információkat a végzős osztályok létszámáról, szakmai összetételéről, továbbta-
nulási szándékokról és elhelyezkedési lehetőségekről. A régiós összesítés alapján a 17.599 fő 
végzős 63%-a szándékai szerint tovább fog tanulni, 21% elhelyezkedik, és mintegy 16% válik 
álláskeresővé (2833 fő). A következő ábra a továbbtanulók, elhelyezkedők és álláskeresővé 
válók megoszlását mutatja a képzés típusa szerint:  Látható, hogy a továbbtanulási szándék 
legnagyobb arányú a gimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányaikat befejező tanulók kö-
rében, legkisebb a szakiskolai képzés vég-
zős tanulóinál. Esetükben a tanulók közel 
fele szándékai szerint elhelyezkedik (való-
színűleg el tud helyezkedni). Legnagyobb 
arányban valószínűleg álláskereső lesz a 
speciális szakiskolai képzésben résztvevők 
41,5%-a – a többi képzési típusnál ez az 

16 Forrás: www.darmk.hu

12. ábra: gazdasági aktivitás (%)
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arány 4,4% és 28% között szóródik (legkisebb a gimnáziumban végzők körében, ahol az elhe-
lyezkedési arány is legkisebb - 3%, a legmagasabb továbbtanulási szándék mellett).  A nyelv-
vizsgákra vonatkozó kérdésre a megkérdezett öt iskolatípusban 3700-an válaszoltak úgy, 
hogy van valamilyen nyelvvizsgájuk, közülük több mint háromezren középfokú szintet értek 
el. Ez az érintett létszám több mint egynegyedét teszi ki. A gimnáziumban érettségizők 55 
százaléka, vagyis 2530 diák már rendelkezik nyelvvizsgával, hatvan százalékuk angol nyelv-
ből szerezte meg ezt. Az iskolarendszerű akkreditált felsőfokú szakképzésben érintettek mint-
egy harminc százaléka nyelvvizsgázott már. A megkérdezettek között legkisebb arányban a 
szakközépiskolában érettségizők rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, mely nem éri el 
a tíz százalékot, bár a technikusi képzés végzősei között is hasonló részarány mutatható ki.

A már nem tanulók 63,3%-a dolgo-
zik. Arra a kérdésre, hogy „dolgozik-e, 
dolgozott-e valaha” a dél-alföldi fiata-
lok csupán 24%-a válaszolta, hogy még 
soha életében nem dolgozott pénzért 
(országos átlag 30%), 33,5% dolgozott 
már, de most nem (ez magasabb, mint 
a 25,6%-os országos átlag). Mellékte-
vékenységként a felmérés időpontjá-
ban 6,3% dolgozott. A dolgozók foglalkozását a 13. ábra mutatja.

Az adatfelvétel időpontjában dolgozó dél-alföldi fiatalok legnagyobb aránya, 
38%-a szakmunkásként, 22%-uk pedig diplomához nem kötött egyéb szellemi fog-
lalkozásban tevékenykedik. 13% a beosztott diplomások, 4% a vezetőként tevé-
kenykedők aránya. Ezek az adatok érdemben nem térnek el az országos átlag 
megoszlásától.

Az iskolájukat befejezettek köré-
ben kérdeztek rá a kutatás során arra, 
hogy átlagosan mennyi idő szükséges 
az elhelyezkedéshez. Az alábbi ábra a 
dél-alföldi és az országos minta ada-
tainak átlagát mutatja, iskolai végzett-
ségek szerinti bontásban. Számottevő 
eltérést az érettségivel rendelkezők 
körében láthatunk az országos átlag-
hoz képest, ahol az adatok alapján a 
régióban átlagosan 1,1 hónappal több idő szükséges az elhelyezkedéshez a fiata-
lok szerint. (Forrás: SZMI, Ifjúság2008 NIS prezentáció)

Felmérésre került a fiatalok diákmunka-vállalása is. Arra a kérdésre, hogy „Dol-
gozott-e bármikor az iskola mellett”, a dél-alföldi fiatalok 64,1%-a válaszolta azt, 
hogy soha (országos átlag 67,2%), rendszeresen 15,4%-uk dolgozott, ritkán pedig 
a válaszadók 20,5%-a. Önkéntes tevékenységet a régió fiataljainak csupán 3,4%-a 
végez rendszeresen, alkalmanként 11,8% (mindkettő kis mértékben nagyobb, mint 
az országos átlag). 

13. ábra: foglalkoztatási körök megoszlása a dolgozó fiatalok körében

14. ábra: átlagosan mennyi idő szükséges az elhelyezkedéshez? (az iskolájukat 
már befejezettek körében, iskolai végzettségek szerinti átlagok hónapokban)
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A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi 
Központ 2008. decemberi munkaerő-
piaci információs jelentésének adatait 
mutatják a következő táblázatok és gra-
fikonok korcsoporton kénti és megyén-
kénti megoszlásban. 17

„….Hogy általuk legyen jobb!” – nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009-2024 által 
a „Önálló egzisztencia – A fiatalok munkavállalásának, otthonteremtésének 

elősegítése” területen megfogalmazott (rész)célok (4.6.1.2.):
Otthonteremtés

Olyan állami lakástámogatási rendszer működtetése szükséges, amely ki-•	
emelt prioritásként kezeli az önálló lakhatási körülményeket megteremteni 
szándékozó, kedvezőtlen anyagi helyzetben lévő és/vagy hátrányos helyze-
tű fiatalok érdekeit.
Ösztönözni kell a fiatalok önállósodását segítő otthonteremtési programokat.•	

Tudatos életpálya-tervezés
Egyéni készségek, kompetenciák és ambíciók elemzésén alapuló, a képzések •	
munkaerő-piaci sikerességét objektíven feltáró hatékony pályaorientációs ta-

17 Forrás: www.darmk.hu

6. Táblázat: Ifjúsági korosztályra vonatkozó 
munkaerő-piaci információk, 2008. december 

Regisztrált 
(fő)

Belépő
(fő)

Tartós
(fő)

17 év alatt

Bács-Kiskun 39 4 4
Békés 50 7 2
Csongrád 10 0 0
Dél-alföld 99 11 6

17-20 év

Bács-Kiskun 1281 253 125
Békés 1311 215 209
Csongrád 749 160 43
Dél-alföld 3341 628 377

21-25 év

Bács-Kiskun 3725 737 695
Békés 3561 639 784
Csongrád 2597 486 334
Dél-alföld 9883 1862 1813

26-35 év

Bács-Kiskun 7651 1309 1958
Békés 6811 1188 1891
Csongrád 5143 866 1031
Dél-alföld 19605 3363 4880

összesen 
ifjúsági 
korosztályok

Bács-Kiskun 12696 2303 2782
Békés 11733 2049 2886
Csongrád 8499 1512 1408
Dél-alföld 32928 5864 7076

összes 
összesen

Bács-Kiskun 29000 4450 8819
Békés 25132 4229 7728
Csongrád 18316 2906 4612
Dél-alföld 72448 11585 21159

7. Táblázat: Pályakezdő munkanélküliek 
iskolai végzettség szerinti megoszlása

Iskolai végzettség Regisztrált (fő) Belépő (fő)
8 általánosnál kevesebb 212 28
általános iskola 2017 313
szakmunkásképző 1103 169
szakiskola 179 16
szakközépiskola 1371 174
technikum 251 41
gimnázium 951 131
főiskola 330 53
egyetem 93 17
összesen: 6507 942

16. ábra: Pályakezdő munkanélküliek nemenkénti megoszlása

15. ábra: Pályakezdő munkanélküliek a dél-alföldi régióban
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nácsadó rendszer fejlesztése szükséges a professzionális ifjúsági szolgáltatók-
nál, a közoktatásban, a felsőoktatásban és a felnőttképzésben.
A munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség növelése érdekében - a szakképzés •	
szerkezetének átalakításával párhuzamosan - az ifjúsági szakértőknek be kell 
kapcsolódniuk a pályaválasztás rendszerének továbbfejlesztésével, megújítá-
sával és működtetésével járó feladatokba.
Biztosítani kell az informális és a nem formális úton szerzett ismeretek •	
validációját, valamint a munkatapasztalat elismertetésének rendszerét a for-
mális oktatásban, illetve a munkavállalásban.
Gondoskodni kell a fiatalok speciális szükségleteihez alkalmazkodó munkajo-•	
gi ismeretek oktatásáról, terjesztéséről és megismertetéséről.
Biztosítani kell a tudatos pályaválasztáshoz nélkülözhetetlen pályakövetési •	
adatok gyűjtését és publikálását, valamint a felsőoktatási intézmények telje-
sítményének összehasonlíthatóságát.

Munkatapasztalat-szerzés, munkavállalás
Ösztönözni kell a fiatalokat a munkatapasztalat és a munkavállalási kompe-•	
tenciák megszerzésére, erre a felsőoktatási periódusuk alatt lehetőséget kell 
biztosítani.
Meg kell könnyíteni a fiatalok által indított vállalkozások működtetését, fenn-•	
tartását.
Ösztönözni kell a közoktatásban a gazdasági, pénzügyi, munkaerő-piaci isme-•	
retek elsajátítását, tapasztalatok szerzését.
Ösztönözni kell a fiatalok részmunkaidős és atipikus foglalkoztatási formák-•	
ban való foglalkoztatását; növelni kell a munkaadók érdekeltségét a pályakez-
dők alkalmazásában.
Formális és nem formális képzés segítségével segíteni kell a másodgeneráci-•	
ós munkanélküliség veszélyében érintett fiatalokat a munkakultúra elsajátí-
tásában.
Segíteni kell a fiatal pályakezdők külföldi munkatapasztalat-szerzését; ösztö-•	
nözni kell a külföldön munkát vállaló fiatalok hazatérését, többirányú mobili-
zációját az országhatárokon belül.

Ifjúsági munkanélküliség megelőzése, felszámolása
A kereslethez még nem igazodó szakképzések számának csökkentése, meg-•	
szüntetése; a szakképzés presztízsének növelése.
Az aktív munkaerő-piaci politika keretében a foglalkoztatási és munkaerő-pi-•	
aci információk közvetítésében szükséges az ifjúsági intézményrendszerek 
kapcsolódása azon szolgáltatások kialakításához, működtetéséhez, amelyek 
a pályakezdő fiatalok elhelyezkedését segítik.
A fogyatékos fiatalok esélyegyenlőségének elősegítése a szakképzés és a •	
munkaerőpiac területén.
A statisztikai adatszolgáltatás körét ki kell terjeszteni az európai munkapiaccal •	
kapcsolatos mozgások mérésére.
Támogatni kell, hogy az egységes állami álláslehetőségeket tartalmazó adat-•	
bázis legyen nyitott a versenyszektor, illetve valamennyi fiatal számára.
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2.4 AnyAgI HelyzeT
2004-ben azt láthattuk a regionális 

adatokból, hogy a fiatalok rosszabb 
anyagi körülmények között éltek, mint 
az ország más területein élő kortársaik. 
Az Ifjúság2008 adatai azt mutatják, 
hogy kismértékben nőtt azok aránya, 
ahol havonta előfordul, hogy a hónap 
végére elfogy a pénzük (26% a 2004-
ben mért 23,2%-hoz képest), és egy 
százalékponttal csökkent azok köre, 
ahol soha nem fordul elő.

Arra a kérdésre, hogy „a napi megélhetésen túl tudnak-e félretenni pénzt rend-
szeresen vagy esetenként”, a fiatalok 50,1%-a válaszolta azt, hogy nem tudnak félre-
tenni, 1,2% jelezte, hogy tudnának, de 
nem akarnak. Rendszeresen mindösz-
szesen a fiatalok háztartásainak 11,9%-
a tud félretenni, ennél lényegesen 
nagyobb azok aránya, akik esetenként 
meg tudnak takarítani (36,8%). Az or-
szágos átlagnál, és a többi régió (kivéve 
a dél-dunántúlit) adataihoz viszonyítva 
is magasabb a dél-alföldön a fiatalok 
azon háztartásainak aránya, amelyek 
rendelkeznek hitellel. Regionálisan a 
válaszadók 31,4%-a számára nem okoz problémát a hitel törlesztése, 22,2% jelezte, 
hogy a törlesztés problémát jelent (46,3%-uknak nincs adóssága). A teljes dél-alföl-
di minta arányában – figyelembe véve, hogy egy háztartásnak többféle hitele is le-
het -, leggyakoribb a lakáshitel (26,2%), ezt követi gyakoriságban a gépjármű hitel és 
a szabad felhasználású/személyi kölcsön (15,9%, illetve 14,2%). Kevésbé gyakori a 
folyószámla-hitel (7,3%), az áruhitel (6,1%), valamint a hitelkártya (5,1%). Az orszá-
gos átlaghoz képest (20,5%) kiugró a 
lakáshitelek nagyobb aránya (26,2%).

A dél-alföldi fiatalok kedvezőtle-
nebb anyagi helyzetét mutatja az is, 
hogy a megkérdezettek saját összbevé-
tele egy hónapban (munkajövedelem, 
ösztöndíj, zsebpénz, stb.) jelentősen el-
marad az országos átlagtól (53.980 Ft) 
– a régióban ez az összeg átlagosan 
47.500 Ft. Differenciálva az átlagos net-
tó havi összbevételt, még nagyobb kü-
lönbséget láthatunk a szüleiktől külön 
kasszán élő fiatalok körében.

17. ábra: milyen gyakran fordul elő, hogy elfogy a pénzük a hónap végére?

18. ábra: Van-e önnek, illetve annak a háztartásnak, amelyben ön él, bármilyen 
adóssága, hitele? (százalékos megoszlás) forrás: szmi, ifjúság2008 nis prezentáció

19. ábra: összességében hogy érzi, önök anyagilag.....?

Nettó összbevétel havi átlag
dél-alföldi régió Országos

szüleitől külön kasszán,
saját háztartásban él-e?

igen 71.990 ft 85.080 ft
nem 29.050 ft 36.700 ft
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Az előbbiekben jelzett különbségek az anyagi helyzet szubjektív megítélésé-
ben markánsan nem jelentkeznek. (19. ábra)

Marginalizálódás, kirekesztés. 2010. a Szegénység és társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem európai éve18, amelynek célja, hogy nyilvánosságot biztosítva min-
den állampolgárt megnyerjen a társadalmi összetartozás ügyének, hiszen a sze-
génység és az egyre erősödő kirekesztés nemcsak a kormányok és a szegények 
problémája, hanem mindannyiunk ügye, mert aláássa a társadalmi kohéziót, gá-
tolja a gazdasági fejlődést. 

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló jelzőszá-
mok – Laekeni indikátorok – alapján az EU népességének 16%-a, mintegy 79 millió 
személy tartozott a szegények közé19 (referenciaév 2006), a magyar adat ennél jó-
val alacsonyabb, 12% volt, és mind a férfiak, mind a nők esetében azonosan alakult. 
Korcsoportonként tekintve az adatokat az EU-27-nél mind a gyermekek, mind az 
idősek átlagos szegénységi aránya 19%-ot tett ki, Magyarországon a gyermekek (0-
17 év) szegénysége (19%) meghaladja az országos 12%-os szegénységi arányt.20 

A szegénységi kockázatot leginkább a munkaerő-piaci kirekesztődés növeli. Az 
ifjúsági korosztály szempontjából a probléma azért is jelentkezik hatványozottan, 
mert a rendszerváltást követően hazánkban megjelent az ifjúsági munkanélküli-
ség és tömegessé vált, majd állandósulásából következően az elmúlt másfél év-
tizedben látványosan kitolódott az első munkába állás ideje. Az átrendeződés az 
oktatási-képzési rendszer változásait is tükrözi: a hagyományos szakképzés háttér-
be szorult, a felsőoktatás tömegessé vált. A folyamat másik oldala a pályakezdés je-
lentős megnehezülése és bizonytalanná válása, ami magában foglalja azt is, hogy 
a fiatalok sokszor nem képesek teljesíteni a munkaadók elvárásait, mert az oktatá-
si-képzési rendszer nem készíti fel őket.21 A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy szá-
mottevően nőttek az általános iskolák közötti egyenlőtlenségek, illetve, hogy az 
alapiskola típusban mért teljesítményromlás erősen településfüggő, így az esély-
különbségek szélsőséges formái már ott rögzülnek. 

Magyarországon 2007-ben került lehatárolásra a 33 leghátrányosabb helyze-
tű kistérség (LHH), amelyek számára a komplex fejlesztési program szükségessé-
gét felismerve, felzárkóztatást célzó keretprogramot határoztak meg összesen 
96,9 md Ft értékben az Új Magyarország Fejlesztési Terv terhére. Az érintett kis-
térségeknek komplex programcsomagot kellett készíteniük, amelyek egy zsűrizé-
sen mennek keresztül, majd ezek figyelembe vételével írja ki a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség a konkrét pályázati felhívásokat. A dél-alföldi régióban 5 leghátrányo-
sabb helyzetű kistérség található – amelyek mindegyike rendelkezik komplex és 

18 Az Európai Év eseményeiről, a nemzeti programról, valamint a kapcsolódó pályázati felhívásokról 
részletes információ a www.szmm.gov.hu honlap 2010 – A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem európai éve menüpontban található.

19 A nemzetközi összehasonlításban szegényeknek azokat tekintik, akik a vizsgált rétegből a teljes so-
kaságra számított mediánjövedelem 60%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkeznek. Jövedelemnek 
a háztartás rendelkezésére álló nettó jövedelme számít. 

20 Forrás: Laekeni indikátorok, 2008., Központi Statisztikai Hivatal, Statisztikai tükör 2009/142.  
www.ksh.hu

21 Ld. például: Gazsó Ferenc – Laki László – Pitti Zoltán: Társadalmi zárványok. MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete. Budapest, 2008. 22-26. oldal.
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elfogadott fejlesztési programcsomaggal: Békés megyében a Mezőkovácsházi és 
a Sarkadi kistérség, Bács-Kiskun megyében a Bácsalmási és a Jánoshalmi kistérség, 
Csongrád megyében a Kisteleki kistérség.22 

„….Hogy általuk legyen jobb!” – nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009-2024 
által a „esélyegyenlőség, szolidaritás – A kirekesztés, a kirekesztettség, 

a marginalizáció esélyeinek csökkentése, a társadalmi mobilitás 
lehetőségeinek bővítése” területen megfogalmazott (rész)célok (4.6.1.3.):

Tudástőkéhez való egyenlő esélyű hozzáférés
Hatékony iskolaszerkezet kialakítása és ösztönzése.•	
Az oktatási rendszerben jelen lévő negatív, szegregációt erősítő szelekciós •	
mechanizmusok visszaszorítása (integrációs törekvések szakmai és anyagi tá-
mogatása, szegregációs törekvések büntetése).
Az oktatási rendszerből idő előtt kimaradtak iskolarendszerű képzésbe való •	
visszavezetéséhez rugalmas, egyénre szabott tanulási utakat kínáló „új esély” 
és „második esély” típusú komplex programok elterjesztése, valamint olyan új 
lehetőségek megteremtése, amelyek foglalkoztatás-kompatibilisek.
A területi szegregációból adódó hátrányokat mérséklő adminisztratív és fej-•	
lesztő intézkedések alkalmazása a közoktatásban.
Az oktatási rendszer területi különbségeit mérséklő, az érintetteket „helyben •	
megtartó” komplex programokat kell indítani hátrányos helyzetű térségekben.
A sajátos nevelési igényű tanulók többségi iskolarendszeren belüli oktatását, •	
iskolai integrálását segítő pedagógiafejlesztések, módszertani szolgáltatások 
nyújtása és azok gyakorlati megvalósításának támogatása, az integráltan ok-
tató intézmények körének szélesítése.
Az iskola nélküli, hátrányos helyzetű településeken közösségi ifjúsági szolgál-•	
tatások, s azok keretében az iskolai sikerességet támogató programok bizto-
sítása.
A kistelepülések fiataljai számára lehetőséget kell biztosítani az oktatási, kul-•	
turális, szabadidős célú utazás kedvezményesen történő igénybevételére.

gyermekszegénység csökkentése
A jelenlegi töredékére kell csökkenteni a gyermekek és családjaik szegénysé-•	
gének mértékét, és ezzel egyidejűleg közelednie kell egymáshoz a gyermekek 
továbbtanulási esélyeinek, életkilátásainak.
Radikálisan enyhíteni kell a gyermeki kirekesztés, szegregáció és mélysze-•	
génység szélsőséges formáit, csökkenteni kell az életesélyeket romboló de-
vianciák előfordulását.
Alapvetően át kell alakítani azon intézmények és szolgáltatások működés-•	
módját és szemléletét, amelyek ma hozzájárulnak a gyermekszegénység és 
kirekesztés újratermelődéséhez.
Át kell tekinteni a gyermekszegénységgel kapcsolatos szociális támogatások •	
pénzbeli, illetve természetbeni biztosításának lehetőségeit, arányait.

22 Forrás: www.nfu.hu LHH dokumentumok
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Gyermekeket jogellenesen alkalmazó munkáltatók elleni fellépés szigorítása.•	
Toleráns, befogadó attitűd terjesztése

Kisebbségekkel, marginalizálódott társadalmi csoportokkal kapcsolatos pozi-•	
tív attitűd fejlesztése az érintett korosztályok körében.
Fogyatékossággal élő gyermekek, serdülők, fiatalok szüleinek, családtagjai-•	
nak mentálhigiénés támogatása.
Támogatni kell a toleranciára, diszkrimináció-ellenességre nevelő képzési •	
programcsomagok fejlesztését és adaptációját.

közösségi cselekvések ösztönzése
Ifjúsági közösségi tevékenységeket és önkéntes projekteket (önkéntességet, •	
közösségi tevékenységeket, a közösségi tanulást, továbbá az önszerveződő if-
júsági csoportok és hálózatok szerveződését) támogató és koordináló intéz-
ményi és szolgáltató rendszer kialakítása, a már meglévő intézményhálózat 
kapacitásainak bővítése, fejlesztése.
Ifjúsági és szociális szolgáltatók működési szabályrendszerének kiegészítése •	
az érintett fiatalok aktív részvételét biztosító mechanizmusok biztosításával.
Az érintett területen működő civil szervezetek munkájának segítése.•	
Belföldi önkéntes programok indítása, működő programok támogatása, fej-•	
lesztése. 

2.5. A FIATAlOk éleTMóDjA
Sportolási szokások. 2008-ban a dél-alföldi fiatalok 45,9%-a sportolt rendszere-

sen a kötelező iskolai testnevelési órán kívül, amely lényegesen magasabb, mint az 
országos átlag (38,2%), és a régiók között is itt a legmagasabb arány.

A kutatás keretében – a teljes min-
ta negyedénél23 – felmérésre került, 
hogy a fiatalok mennyire elégedettek 
az edzettségi szintjükkel, a külsejükkel, 
valamint az egészségükkel, közérzetük-
kel. A kérdések a fiatalok egészség- és 
testtudatosságának szubjektív megíté-
lésére irányultak. Az országos eredmé-
nyek azt mutatták, hogy a versenyszerű 
sportolás az, amely kiemelten hozzájá-
rul a fiatalok egészségével, testtudatosságával, közérzetével kapcsolatos elégedett-
ség jelentős növekedéséhez. A dél-alföldi fiatalok legnagyobb arányban (37,9%) az 
egészségükkel, közérzetükkel teljesen elégedettek, az edzettségi szintjükkel csu-
pán 16,7%-uk teljesen elégedett, míg a külsejükkel 17,3%-uk. A skála másik végén 
a teljesen elégedetlen válaszok szerepeltek, az ezt választó fiatalok aránya lénye-
gesen kisebb volt mindhárom kérdésnél: teljesen elégedetlen edzettségi szintjé-
vel 3,4%-uk, külsejével 2,7%-uk, egészségével 1,5%-uk. Kiugró adat, hogy a fiatalok 
40,8%-a bizonytalan külsejével kapcsolatban (is-is válaszok aránya). 

23 Az alacsony elemszámok miatt a megoszlások tájékoztató jelleggel kerülnek feltüntetésre.

20. ábra: fiatalok életmódja 1. (sportolási szokások)
forrás: szmi, ifjúság2008 nis prezentáció
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 Dohányzási szokások. Míg az Ifjúság2004 dél-alföldi adatai – hasonlóan az orszá-
gos átlaghoz - azt mutatták, hogy a megkérdezett fiatalok 62%-a egyáltalán nem 
dohányzik, 18,2%-uk fél dobozzal szív egy nap, 17,1%-uk egy dobozzal szív el egy 
nap, 2,7% több mint egy dobozzal szív el naponta, addig a 2008-as felmérés adatai 
drasztikus változást mutatnak.24

Mindösszesen a fiatalok 48,6%-a válaszolta azt, hogy nem dohányzik, 6,2%-uk 
leszokott, 45,3%-uk pedig legalább alkalmanként dohányzik. Azok, akik dohányoz-

24 Módszertani megfontolásokból 2008-ban a kutatók a dohányzásra vonatkozó kérdéseket önkitöltős 
blokkba helyezték, így az Ifjúság2004 vizsgálat eredményeivel való összevetés lehetősége csak részle-
ges.

Sport általi nevelés, fiatalok bevonása a sporton keresztül

A 2007-ben az Európai Bizottság felkérésére elkészített Eurobarometer felmérés 
(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/youth/results-eurobarometer2007_
en.pdf) megállapította, hogy az európai fiatalok 45%-ának legkedveltebb szabadidős 

tevékenysége a testmozgás (kerékpározás, séta, egyéb sporttevékenységek). A sport ál-
tali nevelést az Európai Unió rendkívül fontosnak tarja. Ezt jelzi a 2007-ben kiadott Fe-
hér Könyv a sportról (http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/wp_on_sport_hu.pdf), 

amely kiemeli a sporttevékenységek egészségügyi, nevelési, szociális, kulturális és rek-
reációs szerepét. A dokumentum részletesen szól többek között a sport fontosságáról az 
egészségmegőrzés, a társadalmi befogadás, a kirekesztés és rasszizmus elleni küzdelem, 
a szolidaritás és az önkéntes társadalmi szerepvállalás területén. A Fehér Könyvben lefek-
tetett prioritások alapján az Európai Bizottság új pályázati program elkészítésén fárado-
zik, melynek előkészítéseként 2009-ben pályázati kiírást jelentetett meg, aminek célja az 

új uniós programra történő felkészülés.

Ugródeszka 2000-2006 
az Ugródeszka első száma 2000 szeptemberében jelent meg, a máig egyedülálló hármas együttműkö-
dés keretében működő, a magyar állam és az európai Bizottság által fenntartott mobilitás információs 
szolgálat (jelenleg mobilitás eurodesk iroda) gondozásában. a szerkesztőség a bemutatkozó számtól 
kezdve arra törekedett, hogy a nemzetközi ifjúságsegítő munka hírei mellett aktuális partnercsoport-
keresésekkel, az információs szolgálat rendezvényeivel és a Budapesti európai ifjúsági Központtal 
közösen működtetett dokumentációs tár anyagának ismertetésével hívja fel a szakmai közönség fi-
gyelmét a nemzetközi ifjúsági együttműködésekben rejlő lehetőségekre. az Ugródeszka egészen 2001 
novemberéig a mobilitás Hírlevél állandó mellékleteként jelent meg, azt követően a mai napig a mobi-
litás egyetlen országos terjesztésű, rendszeresen megjelenő kiadványa.
jelen kiadvány az Ugródeszka módszertani részének (Hálóban, Dosszié) összegyűjtött és átdolgozott 
kiadása, amely az ifjúsági munkában gyakran előforduló kérdésekről és témakörökről ad fogalmi meg-
közelítést, emellett jó példákkal, gyakorlatokkal, könyvajánlóval, hasznos honlapokkal járul hozzá az 
adott téma mélyebb megértéséhez és tevékeny megismeréséhez.
témái:
a gyermekek és a fiatalok társadalmi részvétele; antirasszizmus; Békésre nevelés és konfliktuskeze-
lés; Civil társadalom; Dependencia; európai polgárság, avagy kiutak a demokrácia válságából; élet-
mód, életvilágok; felkereső ifjúságsegítő munka; fenntartható fejlődés; fogyatékos fiatalok; globális 
nevelés; Hátrányos helyzetű fiatalok; ifjúsági bűnmegelőzés; ifjúsági információ; ifjúságsegítő munka 
és az iskola; interkulturális és interszociális tolerancia; Kisebbségek; Kompasz – Kézikönyv a fiatalok 
emberi jogi képzéséhez; Kortárssegítés; Közösségfejlesztés; Kulturális, művészeti nevelés; médiape-
dagógia; mobil szolgáltatások az ifjúságsegítő munkában; nemi szerepek a társadalomban; nemzet-
közi ifjúsági csere; önkéntesség; Projektmenedzsment; sport általi nevelés és a szurkolói projektek; 
szexuális nevelés; Vallás
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nak, átlagosan 13 szál cigarettát szívnak el naponta. A fiatalok - egyezően az orszá-
gos átlaggal – átlagosan 15 éves korukban gyújtottak rá először. Megállapítható, 
hogy a korábbi évekhez képest lényegesen kevesebb lett azok aránya, akik soha 
nem dohányoztak/dohányoznak.

Alkoholfogyasztás. Az Ifjú-
ság2004 adatai arra világítottak 
rá, hogy a dél-alföldi fiataloknál 
egy kicsivel magasabb volt az al-
koholfogyasztás aránya, mint az 
országos átlag (ez főként az alko-
holfogyasztás mennyiségében je-
lentkezett: 39,1%-uk nyilatkozott 
úgy, hogy előfordult, hogy többet 
ivott a kelleténél – míg az orszá-
gos átlag csak 25,1% volt).

Az alkoholfogyasztásra vonatkozó kérdések az Ifjúság2008 kutatásban – a do-
hányzási szokások felméréséhez hasonlóan – szintén az önkitöltős blokkba kerül-
tek, így az összehasonlítás lehetőségei itt is korlátozottak. 

A fenti ábra alapján 2008-ban is kimutatható, hogy valamivel magasabbak a ré-
gióban az alkoholfogyasztás mutatói az országos átlaghoz képest. Ezt megerősíti 
a „Volt-e ittas, részeg valaha életében?” kérdésre adott igen válaszok nagyobb ará-
nya is (a dél-alföldi fiatalok 66,5%-a válaszolt igennel, szemben a 60,9%-os orszá-
gos átlaggal). A régió fiataljainak esetében az első részegségi állapot átlagosan 17 
éves korban jelentkezett (országos átlag 16 éves kor). A kutatók rákérdeztek arra is, 
hogy az elmúlt egy évben a fiatalok milyen gyakran ittak többet a kelleténél (kerül-
tek erősen ittas állapotba). A válaszok alapján az országos átlagnál (5,5%) valamivel 
kisebb a dél-alföldön azok aránya (4,4%), akik legalább havonta néhányszor többet 
ittak a kelleténél, viszont az ennél ritkábban rúgott be kategória válaszai arányai-
ban magasabbak a régióban – 41,1% szemben a 38%-os országos átlaggal. Az el-
múlt egy évben soha nem rúgott be a fiatalok 54,5%-a (ami szintén alacsonyabb az 
56,5%-os országos átlagnál).

Droghasználat. Hasonlóan a 
2004-es felmérés adataihoz, 2008-
ban is magasabb az országos át-
laghoz képest a dél-alföldi fiatalok 
„találkozásának” aránya a kábító-
szer valamilyen formájával. 

 Az elmúlt egy évben valami-
lyen kábítószert használó fiatalok 
aránya is magasabb, mint az or-
szágos átlag (6,4%), igaz, hogy ki-
sebb mértékben: 7,5%.

21. ábra: milyen gyakran fogyasztott alkoholt az elmúlt évben?

22. ábra: Próbált-e valaha életében bármilyen kábítószert?
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Érdemes kiemelnünk az országos kutatásból, hogy 2008-ban a legelterjedtebb 
drogfajta a válaszadók körében a marihuána volt, majd ezt követte az altatótablet-
ták nem gyógyászati célú használata. Mérhető arányban volt jelen a party-drogok, 
a hallucinogén drogok, a szipuzás, a máktea és a kokain használata is a fiatalok kö-
rében. Ezek „népszerűségi rangsora” és elterjedtsége jelentősen nem változott az 
elmúlt négy évben. Minden mérhető drogfajtánál a válaszadók többsége arról szá-
molt be, hogy a tízes éveinek második felében próbálta ki az adott drogot. 

Kommentár nélkül ...
2006-ban jelent meg a Fiatalok életmódja és egészsége lakóhelyük tükrében25 cí-

mű tanulmány, amely a dél-alföldi régióban végzett empirikus kutatás tapasztalatait ösz-
szegzi a 14-21 év közötti fiatalok egészségmagatartásával, pszichoszociális egészségével 
és azok lakóhely/lakástípus szerinti jellegzetességeivel kapcsolatban. A továbbiakban a né-
hány releváns eredményt emelünk ki a tanulmányból.

A kutatók – megelőző kutatásaik során – lényeges területi különbségeket találtak a dél-
alföldi régió megyéiben, mind az egészségmagatartás, mind a pszichoszociális egészség te-
kintetében. 

Egészség-magatartási formák eloszlása: dohányzás életprevalenciája Békés megyében, 
az alkoholfogyasztásé Bács-Kiskun megyében, a drogfogyasztásé pedig Csongrád megyé-
ben volt a legmagasabb. A pszichoszociális egészség néhány indikátortényezője (pszicho-
szomatikus és a depresszív tünetek) is jellegzetes megyénkénti eloszlást mutatott. Békés és 
Bács-Kiskun megyében a pszichoszomatikus tünetek mértéke közel azonos, ami nagy va-
lószínűséggel abból adódik, hogy a két megye is közel azonos helyet foglal el a régióban, 
Csongrád megyében ezek a tünetek szignifikánsan magasabbak. Ennek egyik oka az lehet a 
kutatók szerint, hogy Csongrád megye – ezen belül Szeged – kiemelt szerepet tölt be a régió-
ban (egyetemi város, dinamikusan fejlődő gazdaság, nagyobb urbanizációs stressz-szint). A 
depresszív tünetek a három megye közül Békés megyében voltak a legalacsonyabbak.

A szabadidős tevékenységek struktúrájának elemzéséhez faktoranalízist használva 
négy faktor különült el: 1. faktor: kortárs- és fogyasztásorientált szabadidőstílus, amelyre 
leginkább az jellemző, hogy a fiatalok bulizással, csavargással, plázák vagy egyéb bevásár-
lóközpontok látogatásával, beszélgetéssel, esetleg tévé- és videonézéssel töltik szabadide-
jüket. Az olvasás negatív előjellel szerepel ebben a faktorban. 2. faktor: az intellektuális és 
művészeti stílus, erre leginkább a mozi, a színház, a popkoncertek látogatása, az olvasás, 
esetleg a beszélgetés jellemző. A 3. faktor az úgynevezett élménykereső és technicizált sza-
badidőstílus, amelyben a legerősebb változó a számítógép/internet használata, emellett 
magában foglal olyan tevékenységeket, mint a sportolás, a hobbi vagy a zenehallgatás. A 4. 
faktor a konzervatív-hagyományos, elsősorban a házimunka, vallásos rendezvényeken va-
ló részvétel és az olvasás tartozik ide.

A fiatalok szabadidő-struktúrájának elemzésekor azt tapasztalták, hogy a kor-
társ- és fogyasztásorientált szabadidőstílus a nagyvárosokban és a megyeszék-
helyen élőkre jellemző, az intellektuális-művészeti, valamint az élménykereső és 
technicizált stílus a faluban/kisvárosban élőkre, a hagyományos-konzervatív sza-

25 Keresztes Noémi – Pluhár F. Zsuzsanna – Pikó Bettina: Fiatalok életmódja és egészsége lakóhelyük 
tükrében. Új Pedagógiai Szemle 2006/6.
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badidőstílus pedig a családi házban élőkre. 
A fogyasztásorientált és a kortársakkal együtt töltött szabadidővel kapcsolatba hozható 

a megyeszékhelyeken élő fiatalok magasabb aránya, jobb anyagi helyzete és a szabadidős 
létesítmények nagyobb száma. Ez azonban veszélyeket is rejthet magában. Az intenzívebb 
kortárskapcsolatok ugyanis szoros összefüggésben állnak a rizikó-magatartások-
kal. Köztudott, hogy azok a fiatalok, akiknek baráti körében többen dohányoznak, vagy 
rendszeresen fogyasztanak alkoholt, nagyobb valószínűséggel vesznek részt rizikó-maga-
tartási formákban. A gazdasági szempontból előnyösebb helyzetben lévő megyeszékhelye-
ken a drogfogyasztás prevalenciája is magasabb, mint a kisebb településeken. 

A kisvárosokban és a falvakban az intellektuális és művészeti szabadidőstílus a gyako-
ribb. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy ezeken a településeken kevesebb a szóra-
kozóhely, nem épülnek plázák, kisebb mértékű a fogyasztásorientáltság, így a fiatalok más 
típusú szabadidős tevékenységekben vesznek részt. Emellett szerepet játszhat az is, hogy a 
hagyományos kézműves mesterségek (kosárfonás, gyertyaöntés), ha kis számban is, de je-
len vannak.

A lakótelepeken és bérlakásokban élőknél nemcsak a pszichoszomatikus tünetek ma-
gasak, hanem nagy arányban fordulnak elő rizikó-magatartások is. A lakótelepeken a fiata-
lok között szoros társas kapcsolatok (bandák) jönnek létre, amelyek a társas hatások révén 
elősegítik a rizikó-magatartások kialakulását. Maga a környezet sem igazán kedvező, hi-
szen a fiatalok nem látnak példát maguk előtt. Ehhez hozzájárul az, hogy a bérlakásokban 
és lakótelepeken alacsony jövedelmű családok élnek, és az itt élő fiatalok egyik legnagyobb 
problémája a mindennapi megélhetés. Problémáikat pedig gyakran rizikó-magatartások-
kal vezetik le.

A 2005-ben elkészült dél-alföldi regionális egészségfejlesztési program kieme-
li, hogy a régió lakosságának egészségi állapota folyamatosan romlik, a felnőtt be-
tegek legtöbbje – a stressz, a mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás 
következtében kialakult – keringési-, szív- és érrendszeri problémákkal fordult há-
ziorvosához. A betegségcsoporton belül a régióban az országoshoz hasonlóan a 
magas vérnyomás betegség fordult elő a leggyakrabban. Ezt követően az ischaemiás 
(a vérellátás akadályoztatása következtében kialakult) szívbetegség a másik leg-
gyakrabban előforduló megbetegedés. 

A régióban 2003-ban 
a 18 éves és fiatalabb la-
kosságnál a leggyakrab-
ban a vér- és vérképző 
szervek betegségeit re-
gisztrálták. E betegség-
csoport egyik válfaját, a 
vashiányos vérszegény-
séget csaknem 9400 
esetben diagnosztizál-
ták. A betegség az 5-14 
évesekre a legjellem-

8. Táblázat: A gyermekek körében előforduló 
gyakoribb megbetegedések a dél-alföldön, 2003.  

Megnevezés Megbetege-
dések száma

Ebből: 10 000 lakosra jutó
megbetegedésfiúk 4 éven aluliak

aránya, % 1999 2003
a vér és vérképzőszer-
vek betegségei 11 465 45,8 43,9 308,7 398,4

endokrin, táplálkozá-
si és anyagcsere be-
tegségek

9 148 49,5 13,7 242,1 317,9

szemizmok, a bino-
kuláris szemmozgás, 
az alkalmazkodásés a 
fénytörés betegségei

8 466 47,3 10,1 225,3 294,2

asztma 7 961 59,6 13,0 178,2 276,6

Deformáló hátgerinc-
elváltozások 6 197 49,5 2,8 138,4 215,3
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zőbb, és ott is inkább a lányokat érinti; közülük minden 27., míg a fiúk közül minden 
35. vérszegény. A felnőttek által felállított helytelen táplálkozási és életmódminta 
a gyermekek egészségére is károsan hat. A kis páciensek jelentős hányada kerül 
az elhízás következtében kialakult kóros állapot miatt háziorvosához. A gyermekek 
körében egyre gyakoribbá vált a kövérség, 2003-ban a fiúknál és a lányoknál egy-
aránt 200 fölé emelkedett a 10 ezer gyermekkorúra jutó esetek száma.26

„….Hogy általuk legyen jobb!” – nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009-2024 ál-
tal a „Tudatosság és társadalmi integráció – Az ifjúsági korosztályok társa-

dalmi és egyéni felelősségének, tudatosságának fejlesztése….” területen az 
egészségfejlesztéshez kapcsolódóan megfogalmazott (rész)célok (4.6.2.3.):

egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés
Egészségtudatossággal, egészségneveléssel, környezettudatossággal foglal-•	
kozó civil szervezetek programjainak támogatása.
A 18 év alattiak alkoholhoz, dohányáruhoz való hozzáférését lehetővé tevő •	
szórakozóhelyekkel, vendéglátó-ipari egységekkel szembeni jogi fellépés le-
hetőségének szigorítása.
Szükséges a családok alkalmassá tétele a drogproblémák kialakulásának •	
megelőzésére, a drogmentes élet előnyeit tartalmazó normák és értékek köz-
vetítésére, amelyek képessé teszik a gyermekeket a konstruktív életstílus ki-
alakítására és a drogok elutasítására.
Az egészségfejlesztési alapismeretek beépítése a közoktatásba, felsőoktatás-•	
ba, felnőttképzésbe - a szükséges tananyagfejlesztéssel kiegészítve -, azok 
integrálása a pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerébe, illetve a meg-
lévő programok hatékony alkalmazása.
A mozgásgazdag életmód, valamint a sport, mint szabadidős aktivitás propa-•	
gálása, oktatási sportinfrastruktúrák megnyitása az ifjúság szabadidős sport-
tevékenységeinek céljaira.
A korosztály sajátos igényeinek megfelelő egészségügyi ellátási formák kiter-•	
jesztése.
A szabadidősport kultúrájának és tárgyi feltételeinek fejlesztése.•	
Közösségi akciók támogatása az egészséges életmód egyéni készségeinek fej-•	
lesztése érdekében.
Az ifjúkori betegségek felismerése, a betegségek és szövődmények kialakulá-•	
sának megelőzése, valamint a fizikai és mentális állapot szűrési módszertaná-
nak, programjának kidolgozása, országos kiterjesztése, (szekunder prevenció) 
életmód-tanácsadási rendszer megvalósítása.
Rendszeres szűrőprogramok lebonyolítása meghatározott életszakaszban, a •	
teljes ifjúsági népesség vonatkozásában. A szűrések eredményeit perszonális 
tanácsadásra és népegészségügyi akciók indítására kell felhasználni, illetve a 
pszichológiai és kapcsolati kultúra elterjesztésére.

26 Forrás: Dél-alföldi regionális egészségfejlesztési program - helyzetelemzés, EM Csoport Kht., 2005. 
április., 48. oldal.
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2.6. A Dél-AlFÖlDI FIATAlOk kulTuRÁlIS  
FOgyASzTÁSÁnAk éS SzABADIDő  
FelHASznÁlÁSÁnAk néHÁny jelleMzője

A szabadidő eltöltése. Hétköznapokon a dél-alföldi fiatalok 96,9%-ának van 
szabadideje, hétvégenként 98,7%-nak – amelyek nagyjából megfelelnek az orszá-
gos átlagnak is. Hétköznapokon átlagosan 3,74 óra, hétvégenként 9,68 óra a fiata-
lok szabadon felhasználható időkerete, amelyet leggyakrabban otthon (96,4%) 
vagy barátoknál (63,2%) töltenek. Hasonlóan az országos tendenciához, 2004-hez 
képest dél-alföldön is növekedett némileg az otthon eltöltött szabadidő gyakorisá-
ga (2004-ben ez 90,4% volt a régióban), viszont jelentősen megnőtt a barátoknál 
tölti el szabadidejét válaszlehetőséget választók aránya (2004: 27,9%). A harmadik 
leggyakoribb szabadidő-eltöltési hely változatlanul a rokonoknál tartózkodás, itt is 
emelkedés tapasztalható az említések számában (33,5% a 2004-ben jelzett 15,7%-
hoz képest). 

Azok a dél-alföldi fiatalok, akik rendelkeznek szabadidővel, leggyakrabban té-
vét néznek, számítógépeznek és zenét hallgatnak. 

Szabadidős tevékenységek tekintetében az országos átlagtól jelentősen elté-
rő adatokat nem látunk, a régió fiataljai valamivel gyakrabban sportolnak, és keve-
sebbszer okoz gondot számukra a 
szabadidő tartalmi kitöltése („sem-
mit, csak úgy elvan” válasz). 

A kutatás során arról is meg-
kérdezték a fiatalokat, hogy van-e 
olyan baráti körük, társaságuk, 
amellyel gyakran töltik együtt sza-
badidejüket. Ebből a szempontból 
a dél-alföldi fiatalok nem térnek el 
az országos átlagtól, 87,1%-uknak 
van baráti köre.

Fanta Trendriport
a fanta trendriport a magyar fiatalok szokásait, értékrendjét vizsgáló sorozat, melyet ságvári Bence, 
szociológus szerkeszt. a fanta trendriport első, 2008. április 23-án nyilvánosságra hozott jelentése a 
digitális technológiák, a digitális kultúra és a tinédzserek viszonyát vizsgálta. a sorozat második 2008. 
július 1-én publikált része szemügyre veszi a fiatalok kapcsolatát a divattal és a legújabb öltözködési 
trendekkel, foglalkozik a zenehallgatás, illetve a zenélés, zenekészítés szerepével a tinik életében, va-
lamint röviden kitekint a nyári (zenei) fesztiválokra is. a harmadik tanulmány 2008 augusztusában ké-
szült el, mely „jövőbe látó tinik” címmel jelent meg. ez a felmérés a fiatalok jövőjével, karrierépítéssel 
kapcsolatos elképzeléseiket mutatja be.
a nemzeti ifjúsági információs és Dokumentációs adattárban az alábbi címek alapján találják meg a 
fanta trendriport jelentéseit:
i. rész: az it generáció
ii. rész: neked a divat mondja meg...? a trendek szerepe a magyar tinédzserek életében
iii. rész: „jövőbe látó” tinik Pillantás a fiatalok jövővel, karrierrel kapcsolatos elképzeléseibe
iV. rész: szokások és vélemények az életmóddal és a testkultúrával kapcsolatban
V. rész: „menni vagy maradni?” a magyar fiatalok nyaralással, utazással és külföldön tanulással, mun-
kavállalással kapcsolatos terveiről
Vi. rész: „múzsák vonzásában” Kultúra- a médiafogyasztási szokások a fiatalok körében

23. ábra: Hétvégi és hétköznapi szabadidős tevékenységek
(az egyes tevékenységet végzők százalékos aránya)
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kultúrafogyasztási szokások. A kultúrafogyasztás helyszíneit, valamint a kul-
turális intézmények látogatásának gyakoriságát tekintve a dél-alföldi fiatalok több 
mint fele szinte soha nem jár színházba, art moziba, komolyzenei hangversenyre, 
dvd-kölcsönzőbe és operába. (24. ábra)

2008-ban első ízben került sor annak felmérésére, a hogy Magyarország törté-
nelmében fontos szerepet játszó városokba, helyszínekre eljutottak-e a fiatalok. A 
dél-alföldi fiatalok 97%-a járt már Budapesten egyszer vagy többször, leggyakrabban 
iskolai szervezésben (66%), és/vagy családdal (56%), barátokkal (40%). (25. ábra)

A kultúrafogyasztás egyik formájának tekinthető a fesztiválok látogatása is, a 
dél-alföldi fiatalok 46,1%-a volt az elmúlt 3 évben valamilyen fesztiválon – ez ma-
gasabb, mint az országos átlag (38,8%).

Számítógép- és internethasználat. A dél-alföldi fiatalok 79,9%-a rendelkezik 
otthon személyi számítógéppel vagy laptoppal, 68,4%-uknál van otthon (a háztar-
tásban, ahol él) internet hozzáférés. Ezek az adatok jelentősen meghaladják az Ifjú-
ság2004 során mért előfordulási százalékokat (számítógép: 52,8%; internet: 37%), 
az országos átlagtól nem térnek el 2008-ban. Fontos azonban megjegyeznünk, 
hogy a 15-29 éves korosztály 14,6%-a válaszolta azt a régióban, hogy nem hasz-
nál számítógépet. 

Az internethasználatra jellemző, hogy a fiatalok 54%-a naponta folyamatosan 
internetezik (országos átlag 60%), hetente többször 19,9%-uk, ami megerősíti azt 

24. ábra: a „szinte soha nem látogatott” kulturális intézmények

25. ábra: Dél-alföld - Volt-e valaha a következő helyeken?
(százalékos megoszlás azok körében, akik már voltak Budapesten)

forrás: szmi, nis – ifjúság2008 prezentáció

Gábor Kálmán:
Sziget kutatások 2000-2004

Gábor Kálmán:
A középosztály szigete
a témakörhöz ajánlani tudjuk gábor Kálmán: a középosztály szigete című 
tanulmányát. a nemrégiben elhunyt szociológus a Pepsi szigetről készített 
alapos, fotókkal és grafikonokkal gazdagon illusztrált kötete előfutára volt a 
sziget-kutatásoknak, illetve a gábor Kálmán: fesztiválok ifjúsága és a drog 
(szeged, 2005. 88p) című kiadványának. ebben összefoglalót olvashatunk 
gábor Kálmántól a sziget-kutatások 2000-2004 közötti eredményeiről; 
a fiatalok veszélyeztetettségéről és a feszültségoldó technikák használa-
táról, valamint jancsák Csabától és tarnay istvántól a fesztiválok ifjúsága 
és a drog kapcsolatáról és egy interjút „szóval nem látom értelmét, hogy 
miért hagyjam abba…”címmel. a kiadványok a Belvedere merdionale Ki-
adó gondozásában jelentek meg: http://www.belvedere.meridionale.hu/
kotetek/korszakvaltas/ 

Szeged, 2000.
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az országos jelenséget, hogy az internet a fiatalok napi rutinjának legalapvetőbb 
részévé vált. Az internethasználat jellegzetességeit vizsgálva az alábbiakat emel-
hetjük ki:

 a dél-alföldi fiatalok 79,7%-a rendelkezik saját e-mail címmel;•	
 83,2%-uk tagja valamilyen internetes közösségnek (azok közül, akik szoktak •	
internetezni).

Az országos kutatás eredményei azt mutatják, hogy „a számítógép és az internet 
„beköltözése” a fiatalok háztartásaiba egyben az otthoni szórakozás alapvető formá-
it is átalakította. Az internet nyújtotta lehetőségeknek a kihasználása főleg a legfia-
talabb korosztálynál okozott gyökeres változásokat. A legális vagy illegális forrásból 
letöltött filmek számítógépen keresztüli megnézése a szabadidő eltöltésének egyik jel-
legzetes módjává vált, történjen akár egyedül, akár barátokkal, ismerősökkel. A 15-
19 éves fiatalok 41%-a szokott filmeket letölteni, 63%-a filmeket nézni számítógépén, 
62% zenét is szokott letölteni, és 82%-uk a gépét használja zenehallgatásra is”. 27

„….Hogy általuk legyen jobb!” – nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009-2024 
által a „kulturális értékteremtés, kultúraközvetítés területen az egész-

ségfejlesztéshez kapcsolódóan megfogalmazott (rész)célok (4.6.2.2.):
kulturális értékekhez való hozzáférés elősegítése

A területi különbségek csökkentése érdekében indított komplex programok-•	
ban hangsúlyos elemként kell szerepelnie az ifjúságot célzó közösségi és kul-
turális lehetőségek bővítésének.
A közgyűjtemények digitalizálásával, tudástárak kialakításával és ezek hozzá-•	
férhetőségének biztosításával lehetőséget kell teremteni a nemzeti kulturális 
vagyon megismerésére. A virtuális szolgáltatások mellett ösztönözni kell az if-
júság hagyományos kultúrafogyasztását is.
A nagyobb kulturális eseményeknek a területileg hátrányos helyzetű régiók-•	
ba, települések közelébe is el kell jutni. Ennek érdekében szükséges az ifjúsági 
szabadidő-szervezés hálózatosodásának elősegítése, a helyi és regionális civil 
ifjúsági szervezetek programkínálatának összehangolása.
Át kell tekinteni a korhatáros filmek vetítésének műsoridejére vonatkozó sza-•	
bályozást.
Ösztönözni kell olyan szórakozási lehetőségeket, amelyek kifejezetten a kisko-•	
rúak számára nyújtanak lehetőséget, nem az éjszakai órákban, drog, alkohol 
és dohányáruk fogyasztásának kizárásával.
Ösztönözni kell a nemzeti és az európai kulturális értékek fiataloknak történő •	
bemutatását célzó műsorok, médiatartalmak készítését, bemutatását.
A szélessávú internet-hozzáférést elérhetővé kell tenni minden településen •	
(digitális közműfejlesztés).
Szükség van a gyermekeknek, serdülőknek és fiataloknak szóló, könnyen be-•	
fogadható, ugyanakkor színvonalas internetes tartalomra. Pályázati progra-
mokkal, ösztöndíjakkal segíteni kell az érintettek saját tartalom-előállítását.

27 Ifjúság2008. 87. old.
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kultúraközvetítő intézményrendszer és a korosztály közötti kapcsolat fej-
lesztése

A hátrányos helyzetű településeken a hosszú távú fenntarthatóság érdekében •	
minél jobban integrálni kell a közösségi internet-hozzáférési helyeket az ifjú-
sági szolgáltató intézményekhez, kulturális létesítményekhez, közösségi te-
rekhez. Ezeken a helyeken a megfelelő minőségű internetkapcsolat mellett 
egyéb művelődési lehetőségekhez is hozzáférést kell biztosítani. 
A kultúrával (művészetekkel, tudománnyal), illetve a kultúraközvetítéssel fog-•	
lalkozó intézmények alkalmassá tétele és ösztönzése az ifjúsággal kapcsolatos 
speciális feladatok ellátására, megoldására.
Elő kell segíteni az ifjúságnak készülő kulturális alkotások műsorba állítását a •	
tömegmédiában.
Szükség van olyan (nem csak online) felületekre, amelyek teret biztosítanak a •	
korosztályok tagjai által létrehozott kulturális tartalmaknak.

Interkulturális tapasztalatszerzés ösztönzése
Ösztönözni kell az ifjúság nemzetközi mobilitását; nyelvtanulási, munkata-•	
pasztalat-szerzési, kulturális tapasztalatszerzési célú egyéni és közösségi ak-
tivitását.
Fejleszteni kell a települések és intézmények nemzetközi kapcsolatrendsze-•	
rét, ezek keretében ifjúsági profilú csereprogramok megvalósítását is ösztö-
nözni kell.
Elő kell segíteni a Nemzetközi Önkéntes Szolgálat ifjúság általi kihasználását, a •	
program kommunikációjának fejlesztése szükséges.
Támogatni kell az interkulturális ismereteket és kompetenciákat fejlesztő nem •	
formális képzési programcsomagokat és adaptációjukat.
Elő kell segíteni a hátrányos helyzetű, leszakadó térségekben élő ifjak nemzet-•	
közi tapasztalatszerzését.
Ösztönözni kell a „Fogadó” önkéntes programot és az ifjúsági csereprogramo-•	
kat.
Fejleszteni kell a kormányzati, önkormányzati, nonprofit és piaci szektorban •	
végezhető önkéntes munka feltételrendszerét, ösztönözni kell az ezekben va-
ló részvételt.
Ösztönözni kell a csereprogramokat és együttműködéseket a magyarországi •	
és határon túl élő magyar fiatalok közösségei között.
Fejleszteni kell az ifjúsági turizmus lehetőségeit az országhatáron belül.•	
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2.7 TÁRSADAlMI RéSzVéTel, kÖzügyek

A fiatalok politikai és közéleti aktivi-
tása hagyományosan nagyon alacsony. 
Az országos adatok azt mutatják 2008-
ban, hogy a politika iránti érdeklődés 
szintje továbbra is igen mérsékelt a 15-
29 évesek körében. A korosztály 60%-át 
nem, vagy egyáltalán nem érdekli a po-
litika – sem 2000-hez, sem 2004-hez ké-
pest nem mutatnak emelkedést az 
adatok. Ez összefüggésben lehet azzal 
is, hogy országosan a fiatalok 35%-a 
szerint az országos politikusokat egyál-
talán nem érdekli a fiatalok véleménye, 
és a helyi politikusok esetében sem 
gondolkodnak másként (34%). 1-1% 
érzi úgy, hogy nagyon érdekli őket. A 
dél-alföldi fiatalok ennél némileg ked-
vezőbben vélekednek a politikusokról, 
ezt mutatja a 26. ábra.

A dél-alföldi fiatalok szerint a fiata-
loknak inkább van lehetősége bele-
szólni a helyi közügyekbe (26%), mint 
az országos közügyekbe (22%), amely 
vélemények szintén jobbak, mint az or-
szágos átlag mutatói (helyi közügyek: 
22%, országos közügyek: 16% – inkább 
van lehetőségük válasz gyakorisága). 
(27. ábra)

A dél-alföldi fiatalok 12,8%-a gon-
dolja úgy, hogy semmilyen lehetősége 
nincs a fiataloknak lakóhelyükön arra, 
hogy hallassák a hangjukat a helyi köz-

Fiatalok társadalmi részvétele – Mobilitás Könyvek 2.
a fiatalok érdeklődésének felkeltése és bevonása az őket érintő ügyek döntéshozatalába egy egész-
ségesen gondolkodó, felelős, törődő és erős közösség alapeleme. szükségszerű és döntő jelentőségű, 
hogy a fiatalok rálássanak, érdeklődjenek és hallassák hangjukat egy-egy szűkebb vagy szélesebb ér-
telemben vett közösség kulturális, gazdasági, szociális vagy politikai kérdéseiben.ma magyarországon 
a fiatalok társadalmi részvételéhez kapcsolódóan rengeteg tévhit, félreértelmezés és szűklátókörű 
gondolkodás kapcsolódik. a fiatalok „részvétele, bevonódása” szó hallatán az jut az eszünkbe, hogy 
a fiatalok részt vehetnek, és mint hallgatag közönség/befogadó a felnőttek által kezdeményezett és 
irányított programokat, eseményeket végignézhetik, meghallgathatják. az sem ritka, hogy a részvé-
tel csak egy kis szelete érint meg bennünket, a parlamenti választásokon való részvétel képében.a ki-
advány elérhető a nemzeti ifjúsági információs és Dokumentációs adattárban: http://www.mobilitas.
hu/niida/informaciotar/publikaciok/415

26. ábra: mennyire érdekli az országos és helyi politikusokat 
a fiatalok véleménye? (az érdemi válaszok százalékos megoszlása)

27. ábra: mennyire van lehetősége a fiataloknak beleszólni a helyi és országos 
közügyekbe? (az érdemi válaszok százalékos megoszlása)

28. ábra: Helyi közéleti tevékenység - „milyen gyakran szokott ön.....?” 
(az érdemi válaszok százalékos megoszlása)
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ügyekben. A korosztály 65,8%-a válaszolta azt, hogy szokott helyi közügyekben tá-
jékozódni. A kutatás során felmérték ennek formáit, a részvétel módját is. (28. ábra)

Az eredmények alapján a dél-alföldi fiatalok az országos átlagnál gyakrabban 
beszélnek rendszeresen családjukkal a helyi ügyekről, gyakrabban olvasnak rend-
szeresen helyi honlapokat, újságokat és néznek helyi tévét. Kis mértékben 
többszörkerülnek közvetlen kapcsolatba alkalmanként helyi politikusokkal, de – 
hasonlóan az országos átlaghoz – szinte soha (93,7%) nem vesznek részt a telepü-
lési diákönkormányzat vagy ifjúsági önkormányzat ülésén. 

Az Ifjúság2004 adatai azt mutatták, hogy a fiatalok körében a demokratikus in-
tézményrendszer – ezen belül különösen az országgyűlésnek és a pártoknak – erő-
sen negatív volt a bizalmi indexe. A dél-alföldi fiatalok legkevésbé a 

Európa-Fiatalok-Részvétel – Mobilitás Könyvek 5.
ez a kötet az európai Unió és az európa tanács azon legfontosabb dokumentumait gyűjti egybe, ame-
lyek az utóbbi tíz év meghatározó európai ifjúságpolitikai iránymutatásait, megközelítéseit tartal-
mazzák. ezek mellett más olyan fontos uniós stratégiákat és európai szakmai megállapodásokat is 
igyekszünk bemutatni, amelyek hozzájárulnak a fiatalok társadalmi részvételének és polgári szerep-
vállalásának növeléséhez, illetve amelyek keretet határoznak meg egyes speciális területek (pl. in-
formáció, önkéntesség) fejlesztéséhez. a szövegek tanulmányozása során az olvasó előtt kirajzolódik 
az a módszeresen építkező és a fiatalok igényeivel állandó párbeszédben lévő politika-alkotási folya-
mat, amely egyaránt jellemző az európai Bizottság és az európa tanács ifjúsági területen végzett szak-
mai tevékenységére és a két szervezet ezirányú együttműködésére. Reméljük, hogy kiadványunkat 
haszonnal fogják forgatni mindazok a hazai ifjúságsegítők, pedagógiai szakemberek és a közösségi 
szerepvállalás iránt elkötelezett, aktív fiatalok, akik gyakorlati munkájuk és elméleti tudásuk töké-
letesítéséhez szeretnék jobban megérteni az európai folyamatok és támogatási programok mögötti 
elveket, összefüggéseket és törekvéseket.a kiadvány elérhető a nemzeti ifjúsági információs és Doku-
mentációs adattárban: http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/publikaciok/419

Honnan hová? – Európai Ifjúsági Hetek 2003-2008 – Mobilitás Könyvek 6.
az európai Unió már régen felismerte, hogy a fiatalok jelentik európa ígéretét és erőforrását. az Unió 
ifjúsági ügyek melletti elhivatottságát erősítette az a döntése, mellyel európát és annak értékeit egy 
európai méreteket öltő rendezvény formájában kívánta közelebb vinni a fiatalokhoz. Így született meg 
2003-ban az európai ifjúsági Hét elnevezésű rendezvény gondolata, mely 18 havonta - az európai if-
júságpolitika legfrissebb irányvonalait magában hordozva - az európai döntéshozók és fiatalok talál-
koztatására és véleménycseréjére ad kiváló lehetőséget. e kiadvány az elmúlt évek európai ifjúsági Hét 
rendezvénysorozat történetiségét és szellemiségét kívánja felidézni háttérismeretekkel, konkrét ada-
tokkal, hazai és külföldi projekt beszámolókkal. a kiadvány kiegészítő melléklete a 2008-ban megren-
dezett ifjúsági hét keretein belül megvalósuló, nemzeti szintű strukturált párbeszédet középpontba 
állító Parlamenti ifjúsági nap üzeneteit, vitáit és eredményeit foglalja egy csokorba.a kiadvány elér-
hető a nemzeti ifjúsági információs és Dokumentációs adattárban: http://www.mobilitas.hu/niida/
informaciotar/publikaciok/416

Én és Európa – mobilitás Könyvek 8.
a 2008-as európai ifjúsági Hetet felvezető program meghatározó eleme volt az augusztus közepé-
től november 9-ig tartó „én és európa párbeszéd” felmérés. a kutatás célja az volt, hogy ösztönözze 
a fiatalokat az európai Bizottság által feltett kérdések megválaszolására, azaz hogy megtudjuk, a fia-
talok szerint melyek az előttük álló évek legfőbb, politikai szinten kezelendő kihívásai, mely kihíváso-
kat kellene prioritásokként kezelni a jövőben?a kérdőíves kutatás során a tizenkét problématerületről 
kérdéseket tettünk fel.az önkitöltős kérdőívek a válaszait az interneten a mobilitás országos ifjúsá-
gi szolgálat saját fejlesztésű kérdőíves rendszere, az oliVa (online interaktív Kutatási asszisztens) se-
gítségével tölthette ki.a Regionális ifjúsági  szolgáltató iroda (Riszi) szervezésében, civil szervezetek 
közreműködésével országszerte lehetősé nyílt a kérdőív nyomtatott formában való kitöltésére is.a ki-
advány elérhető a nemzeti ifjúsági információs és Dokumentációs adattárban: http://www.mobilitas.
hu/niida/informaciotar/publikaciok/438
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kormánypártokban bíztak, közepesen az egyházakban, leginkább pedig a bírósá-
gokban és a rendőrségben bíztak meg. 

2008-ban a kutatás során módosí-
tották és tágították a kört28, olyan intéz-
ményeket is bevonva a vizsgálatba, 
mint például a bankok és a köztársasá-
gi elnök. Országos szinten – 2004-hez 
képest – egyedül a honvédség bizalmi 
indexe emelkedett, méghozzá jelentős 
mértékben (5,6 pontról 11,9 pontra), az 
új aktorok közül – és összességében is -, 
az Alkotmánybíróság bizalmi indexe a 
legmagasabb (24,6 átlagpont). 

Az Ifjúság2008 választ keresett arra 
a kérdésre is, hogy létezik-e a fiatalok 
fejében „jó polgár” minta 29? A válasz 
egyértelműen igen a felmérés alapján, 
sőt, a kérdések során bizonytalan fiata-
lok aránya is nagyon alacsony volt (kb. 
1%). Két olyan szempontot találtak a 
kutatók, amely messze megelőzött a fi-
atalok értékelésében minden más di-
menziót (összesen 10 szempontot 
vizsgáltak): a magyar 15-29 éves fiatalok 
szerint ahhoz, hogy valaki jó állampol-
gár legyen, mindenekelőtt törvénytiszte-
lőnek kell lennie, illetve fizetnie kell az 
adókat és járulékokat.  

A „szavazzon a választásokon” és az 
„önálló véleményt alkosson” szempontok 
magas értékelése és a fiatalok gyakorla-
ti társadalmi részvételének alacsony fo-
ka közti különbség azt jelzi, hogy bár a 
fiatalok tudják, hogy mi lenne a helyes, 
de nem e szerint cselekednek. 

Az ifjúság legégetőbb problémái. 
Az Ifjúság2008 gyorsjelentés 30 rámuta-
tott arra, hogy a 2000-es és 2004-es if-
júságkutatás eredményei más-más 
problémacsoportot tártak fel a fiatalok 
körében, amelyeket „legégetőbbnek” 

28 Ld. Ifjúság2008 Gyorsjelentés. 110-111. old.
29 Ld. Ifjúság2008 Gyorsjelentés. 112-113. old.
30 Ld. Ifjúság2008 Gyorsjelentés. 131-134. old.

29. ábra: mennyire bízik a(z).... (-/+100-ig terjedő négyfokú skála átlagai)
forrás: szmi, nis – ifjúság2008 prezentáció

30. ábra: „ahhoz, hogy valaki jó állampolgár legyen, mennyire fontos, 
hogy.....?” (0-100-ig terjedő skála átlagai)

forrás: szmi, nis – ifjúság2008 prezentáció

31. ábra: mit tart az ifjúság legégetőbb problémájának az önök településén és 
magyarországon? (a két legfontosabb válasz összevont százalékos megoszlása)

forrás: forrás: szmi, nis – ifjúság2008 prezentáció
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minősítettek. Míg 2000-ben a problématérképet elsősorban a társadalmi-gazda-
sági folyamatok (munkanélküliség, pénztelenség, lakáshelyzet) határozták meg, 
addig 2004-ben a 15-29 évesek számára a drogok és az alkohol elterjedése jelentet-
te a legfontosabb feszültségforrást – tehát a fiatalok az életvilágukban megjelenő 
ügyekre asszociáltak. (31. ábra)

2008-ra – visszatérve a 2000-es problématérkép mintázatához -, a fiatalok szá-
mára újra a munkanélküliség, a pénztelenség és elszegényedés, valamint a létbi-
zonytalanság vált a három legfontosabb problémává. A következő ábra a dél-alföldi 
fiatalok által érzékelt legégetőbb problémákat mutatja be. Összevetve az országos 
átlaggal, azt kell látnunk, hogy a drogok elterjedése lokálisan (tehát a helyi telepü-
lésen) a régió fiataljai számára sokkal égetőbb probléma (országos átlag 10%).

Önkéntesség. A 2006 szeptemberében elkészült Magyarországi Önkéntesség 
Fejlesztési Stratégiája 31 a kutatási eredmények alapján elkészült helyzetelemzésben 
erősségként jeleníti meg, hogy hazánkban a 14 év feletti lakosság 40%-a vesz részt 
önkéntes tevékenységben, és a középiskolás korosztály körében is egyre nő szá-
muk. A dokumentum stratégiai célként fogalmazza meg (6. cél) a fiatalok és az idő-
sebb generáció bekapcsolását az önkéntes tevékenységekbe: „A kutatások alapján 
tudható, hogy Magyarországon a fiatal és az idős generáció az aktív keresőkhöz viszo-
nyítva, kevésbé kapcsolódik be az önkéntes programokba. Ez a korosztályi sajátosságok 
miatt érthető, de kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy könnyen be tudjanak kap-
csolódni a különböző programokba. A fiatalok esetében a fent említett okok folytán, 
olyan iskolarendszeren belüli, és melletti programokat kell biztosítani, amelyekbe be-
kapcsolódva az önkéntességet, mint elfogadott társadalmi normát sajátíthatják el. Az 
önkéntesség során szerzett tapasztalatok az élet során elkísérhetik a fiatalokat, abból 
számos alkalommal meríthetnek személyes sorsuk és karrierjük alakulása során. […]”.

A pályakezdő álláskereső fiatalok munkatapasztalat-szerzését célozza az Orszá-
gos Foglalkoztatási Közalapítvány ÖTLET programja, amely az Önkéntes Központ 
Alapítvány és a magyarországi ifjúsági önkéntesség területén aktív Demokratikus 
Ifjúságért Alapítvány (DIA) kezdeményezésére indult el 2005-ben. A program első 
ciklusának hatásvizsgálata kiemeli, hogy a fogadó szervezeteknél tevékenykedő 18 
és 26 év közötti fiatalok kétharmada a program közben, vagy annak végét követő-
en munkát talált 32. 

Az önkéntesség területén kiemelt program az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS 
program), amelyet a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat koordinál hazánkban, és 
2006-ban készíttettet el egy kutatást, amely az EVS projektek résztvevőit, motiváci-
óit mérte fel. A vizsgálat alapján a fiatal önkéntesek leggyakrabban azért mennek 
külföldre, mert nyelvet szeretnének tanulni, szeretnének megismerni más orszá-
gokat, és szeretnék kipróbálni magukat új helyzetekben. Mások segítésének mo-
tivációját a megkérdezettek 40%-a említette 33, amely megerősíti azt a tendenciát, 

31 A stratégia elérhető az Önkéntes Központ Alapítvány honlapján, www.oka.hu.
32 Grajczjár István – Szikszai Sándor: ÖTLET 2005 Program Zárótanulmány. Letölthető: www.

otletprogram.hu.
33 Forrás: Magyarország nemzeti beszámolója a fiatalok önkéntes tevékenységéhez kapcsolódó közös-

ségi célkitűzések megvalósításáról. 2007.
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hogy a fiatalok esetében nem a karitatív (hagyományos) típusú önkéntesség az el-
terjedtebb, a személyes fejlődés, fejlesztés került előtérbe. 

EVS programról bővebb információ a www.eurodesk.hu oldalon található. Ma-
gyarországi (ezen belül dél-alföldi) Önkéntes Központok Hálózata: www.
onkenteskozpontok.hu. ÖTLET programban résztvevő szervezetek: www.
otletprogram.hu.

Civil részvétel. A fiatalok részvételi struktúráját a kutatás során három bevo-
nódási szint vizsgálatával mérték: formális tagság; részvétel a szervezetek, moz-
galmak, informális csoportok munkájában; részvétel néha a rendezvényeiken. Az 
eredmények azt mutatják, hogy a dél-alföldi régióban a 2004-ben mért 15,2%-os 
arányhoz képest tovább csökkent azon fiatalok aránya, akik formális tagsággal ren-
delkeznek valamilyen civil szervezetben, pártban, vagy érdekvédelmi szervezetben  
34– 2008-ban a fiatalok csupán 10,5%-a jelezte tagságát. Ez az arány közel azonos 
az országos átlaggal. A dél-alföldi fiatalok leginkább sportklubokban, egyesületek-
ben (3,3%); diákszervezetekben (1,5%) és szakszervezetekben (1,5%) rendelkeznek 
formális tagsággal.

Arra a kérdésre, hogy részt vesz-e a munkában (valamilyen szervezetben), 
16,9% válaszolt igennel, amely két százalékponttal magasabb az országos átlagnál 
(14,7%). Hasonlóan a formális tagság szintjéhez, itt is a sportklubok (8,6%) és a di-
ákszervezetek (3,2%) képesek bevonni a fiatalokat. Kimutathatóan kisebb azon fi-
atalok aránya, akik csak egy-egy rendezvény erejéig vonódnak be a szervezetek 

34 A kutatás során az alábbi szervezetekhez, mozgalmakhoz, csoportokhoz való kapcsolódási szinte-ket 
vizsgálták: diákszervezet; szabadidős szervezet, csoport; kulturális, hagyományőrző, művészeti cso-
port, szervezet; sportklub vagy egyesület; környezetvédelmi, természetvédelmi, állatvédő szerve-zet; 
lelki, szociális problémákkal foglalkozó szervezet; jótékonysági szervezet; egyházi szervezet, val-lási 
közösség (nem egyház); emberi jogi mozgalom vagy szervezet; békemozgalom; szakszervezet; szak-
mai egyesület; más érdekvédelmi szervezet; politikai ifjúsági szervezet; más ifjúsági szervezet; párt; 
polgári kör; polgárőrség; határon túli vagy határon túliakkal foglalkozó szervezet.

T-Kit sorozat
a t-kit sorozat az európa tanács és az európai Bizottság között létrejött, az európai ifjúságsegítők kép-
zésével kapcsolatos együttműködés egyik terméke.a t-kit sorozat köteteit mindenki számára jól hasz-
nálható munkaeszköznek szánjuk. Pontosabban, ifjúságsegítők és képzők számára szeretnénk olyan 
elméleti és gyakorlati segédeszközt biztosítani, amelyet munkájuk és a fiataloknak tartott képzé-
sek során használhatnak.a t-kit sorozat különböző kulturális, szakmai és szervezeti háttérrel rendel-
kező emberek egy éves közös munkájának eredménye. trénerek, civil szervezetek vezetői és szakírók 
együttes munkájának eredményeként magas színvonalú kiadványok születtek, melyek a célcsoport 
szükségleteire összpontosítanak úgy, hogy figyelembe veszik az egyes témák európa-szerte változó 
megközelítési módjait.

T-Kit 5 Nemzetközi Önkéntes Szolgálat
Képzőknek és a nemzetközi önkéntesség iránt érdeklődő fiataloknak ajánlott.a kiadvány elérhe-
tő a nemzeti ifjúsági információs és Dokumentációs adattárban: http://www.mobilitas.hu/niida/
informaciotar/publikaciok/90
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életébe (9,0%), amely elmarad az országos átlagtól (11,6%). Összességében – vala-
milyen szinten, valamilyen típusú szervezethez vagy szervezetekhez – a dél-alföldi 
fiatalok 32,3%-ának „van köze”. 

Az Ifjúság2008 kutatás során – bár a hipotézis legkevésbé sem igazolódott be 
– azt várták a kutatók, hogy a vizsgált korosztályon belül az informális közösségek-
hez, mozgalmakhoz való kötődés lesz a meghatározó. Országos átlagban a 15-29 
éves fiatalok csupán 2%-a kapcsolódik informális közösségekhez. Ez az arány a dél-
alföldön 2,5%. 

„….Hogy általuk legyen jobb!” – nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009-2024 
által a „Tudatosság és társadalmi integráció” területen megfogalmazott 

(rész)célok (4.6.2.2.):
közösségi és önkéntes tevékenységek lehetőségeinek bővítése

A helyi ifjúsági közösségek önálló kezdeményezéseinek támogatatása.•	
A korosztály igényeinek megfelelő közösségi helyszínek, többfunkciós terek •	
kialakításának és fejlesztésének támogatása.
A közösségi aktivitást segítő-fejlesztő szakmai hálózatok kialakításának, illetve •	
fejlesztésének ösztönzése, jó példák összegyűjtése és disszeminációja.
Ifjúsági, közérdekű és közösségi aktivitást ösztönző motivációs eszközök al-•	
kalmazása.

Ifjúsági informális közösségek Dél-Alföldön

Az Ifjúság 2008 kutatásból kitűnik, hogy a fiatal korosztályoknak csak nagyon ala-
csony százaléka tagja valamilyen civil szervezetnek. Ez a jelenség jellemző egész Európá-
ban (Eurobarometer 2007 kutatás a fiatalokról). A Fiatalok Lendületben Program és a 
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács (DARIT) pályázatainak egy része lehetőséget ad a fi-
ataloknak arra, hogy informális csoportként nyújtsanak be pályázatot a megjelenő kiírá-
sokra. A DARIT azzal a szándékkal hirdette meg ezt a lehetőséget, hogy ösztönözze azokat 
a fiatalokat az aktív társadalmi részvételre, akik nem tagjai egyetlen formális szervezetnek 
sem. Sajnos mégsem volt jellemző az elmúlt években, hogy nagyszámú informális közös-
ség élt volna ezzel a lehetőséggel. Az alábbi táblázatban bemutatjuk az e csoportok által 
benyújtott pályázatok számát, évenkénti bontásban.

Talán a legtöbb informá-
lis közösséget az iskolai di-
ákönkormányzatok jelentik. 
Mellettük viszonylag nagy 
számban vannak régiónk-
ban települési diák, illetve 
gyermek- és ifjúsági önkormányzatok. Több olyan formális szervezet is működik régiónk-
ban, amelyek fiatalok informális csoportjait segítik. Ilyenek többek között a Nagycsaládos-
ok Országos Egyesületének egyes tagszervezetei és a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, 
melynek a régiónkban tevékenykedő két koordinátora 2010. januári adatok alapján 27, 
egyenként átlagosan 10-15 fiatalból álló csoport tevékenységét koordinálja.

2006* 2007 2008 2009
fiatalok lendületben 
Program 12 14 10 7

DaRit ifjúsági kezdemé-
nyezések kiírás

nem jelent meg 
kiírás informális 

csoportoknak

nem jelent meg 
kiírás informális 

csoportoknak
9 3

* 2006-ban még a Fiatalok Lendületben Programot megelőző Ifjúság 2000-2006 Program volt érvényben
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Ifjúsági, korosztályi szervezetek kapacitásainak célzott fejlesztése, különös te-•	
kintettel a forrásbevonási, kommunikációs, szervezetfejlesztési és program-
szervezési ismeretekre.
Magyarországon kívül élő ifjúsági közösségek korosztályi típusú önszervező-•	
désének ösztönzése, támogatása.
Szociális és civil szolgáltató intézmények ösztönzése, érdekeltté tétele az ifjú •	
önkéntesek alkalmazásában.

Aktív állampolgárság, részvétel igényének és lehetőségének fejlesztése
Regionális és országos szinten széles körben meg kell erősíteni az ifjúsági ér-•	
dekképviseletek intézményét. Ezek a szervezetekhez nem tartozók előtt is 
nyitva kell hogy álljanak és politikailag függetlennek kell hogy legyenek. A 
regionális és országos szintű döntéshozók ezekkel a tanácsokkal kell, hogy 
konzultáljanak minden olyan döntés meghozatala előtt, amely jelentősen be-
folyásolja majd az ifjúsági korosztályokhoz tartozók helyzetét.
Ösztönözni kell az ifjúság közéletben való részvételét minden szinten és min-•	
den formában támogató helyi, regionális és nemzeti szintű kezdeményezése-
ket, különös tekintettel az oktatási intézményekre.
Az országos és helyi, nyomtatott és elektronikus médiát ösztönözni kell, hogy •	
az érintettek kezdeményezéseinek bemutatására teret, illetve felületet bizto-
sítsanak.
A gyerekek, serdülők, fiatalok önértékelésének, önérvényesítésének fejleszté-•	
se az oktatás keretében; a fiatalok pozitív énképének kialakításában közremű-
ködő nem formális közösségek, képzések támogatása.
Az állampolgárok, különösen az érintett korosztályok aktívabb részvételének •	
ösztönzése minden őket érintő ügyben.
Ifjúsági szolgáltatók és szolgáltatások komplex akadálymentesítése. Állami •	
forrásokból csak integrált és egyenlő esélyű hozzáférést biztosító programok, 
illetve szolgáltatások finanszírozhatóak. 

jogi tudatosság fejlesztése
Szükséges a jogok, a jogi szemlélet erősítése, a gyermeki jogok érvényesítése.•	
Szükséges a gyermek- és ifjúsági jogokról szóló tananyag közoktatási intéz-•	
ményekben, továbbá a felsőfokú szakképzésben és a felsőoktatásban való 
elterjesztése, valamint ifjúsági közfeladatokat ellátó ifjúsági szolgáltató intéz-
ményekben való adaptálása, az oktatók képzése.
A gyermek- és ifjúság jogok érvényesülésének elősegítése az egészségügy te-•	
rületén.

Ifjúsági szolgáltatások. Első ízben vizsgálták a kutatás keretében azt, hogy 
milyen ifjúsági szolgáltatások vannak a fiatalok környezetében, melyekre van 
igény, és hogy az állami/önkormányzati ifjúsági intézményrendszer mennyire ha-
tékonyan éri el a fiatalokat. 

A dél-alföldi fiatalok 67,6%-a gondolta azt, hogy vannak elérhető közelségben 
olyan intézmények, szolgáltatások, amelyek a fiatalok számára (is) kínálnak különbö-
ző lehetőségeket, ez magasabb, mint az 55,9%-os országos átlag. Fontos kiemelnünk, 
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hogy a fiatalok információs hiánya ezen a területen majdnem fele csupán az országos 
átlagnak, 8,5%-uk nyilatkozott úgy, hogy „nem tudja” (országosan 16,8%).35 

A közművelődési (művelődési ház, könyvtár) és a sportolási lehetőséget bizto-
sító intézmények azok, amelyek leginkább elérhető közelségben vannak a dél-al-
földi fiatalok számára; azt, hogy mennyire van szükség rájuk, közel azonosan 
értékelték (3,3 átlagpont, sportintézmény: 3,5 átlagpont). A szükségletek és az in-
tézmények megléte, elérhetősége két ifjúsági szolgáltatásnál találkozik egymással, 
ezek az egyházhoz kapcsolódó ifjúsági csoportok és az amatőr kulturális egyesüle-
tek. Nagy távolságot észlelhetünk – a szükségesség magasabb megítélésével – a 
droggal, alkohollal, szenvedélybetegségekkel kapcsolatos tanácsadás (80 átlag-
pont feletti igény – 50%-os elérhetőség), valamint a pályaválasztási, munkahely-ke-
resési tanácsadás (szükségesség - 78,1 átlagpont, elérhetőség: 49%) esetében. Az 
ifjúsági információs és tanácsadó irodákat kevésbé tartják szükségesnek, azonban 
ennek az elérhetősége jelentősen alatta marad az vártnak. A dél-alföldi fiatalok sze-
rint legkevésbé települési diákönkormányzatokra, diákparlamentre van szükség. 

A dél-alföldi fiatalok 42,6%-a jelezte (országos minta: 35,2%), hogy van számá-
ra elérhető közelségben ifjúsági információs és tanácsadó iroda, azonban a mintá-
ba került fiatalok 79,2%-a (országos minta: 80,1%) még soha nem volt ifjúsági 
irodában. 17,5%-ra tehető azok aránya, akik legalább egyszer felkeresték már az if-
júsági szolgáltató intézményt. (33. ábra)

35 A „van-e elérhető közelségben” grafikon az igen válaszok százalékos megoszlásának értékeit mutat-
ja, míg a „mennyire van szükség rá” grafikon esetében, - ahol a válaszadók 1-4-ig terjedő skálán (ahol 
1=egyáltalán nincs; 4=nagyon szükség van rá) értékelhették az intézményeket – az átlagértékeket 
0-100 skálára transzformáltuk.

32. ábra: ifjúsági intézmények elérhetősége és a fiatalok igényei a régióban 
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A dél-alföldi fiatalok 42,6%-a jelezte (országos minta: 35,2%), hogy van számá-
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35 A „van-e elérhető közelségben” grafikon az igen válaszok százalékos megoszlásának értékeit mutat-
ja, míg a „mennyire van szükség rá” grafikon esetében, - ahol a válaszadók 1-4-ig terjedő skálán (ahol 
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33. ábra: Volt már ön ifjúsági irodában?

34. ábra: miért ment/szokott menni az ifjúsági irodába?

Azok körében, akik már voltak ifjú-
sági irodában, felmérték, hogy összes-
ségében mennyire voltak elégedettek/
elégedetlenek az irodával, illetve, hogy 
milyen célból keresték fel (szokták fel-
keresni) azt. A dél-alföldi fiatalok 36 ese-
tében mért elégedettségi mutató 1,79, 
ahol 1=teljesen elégedett; 4=egyálta-
lán nem volt elégedett.  (34. ábra)

Összegezve az ifjúsági szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos eredményeket – ha-
sonlóan az országos adatokhoz -, azt 
láthatjuk, hogy a fiataloknak számos 
szolgáltatásra lenne igényük, ugyanak-
kor sok intézményről, tanácsadási for-
máról nincs elegendő információjuk. 
Arra a kérdésre, hogy „Vannak-e az ön 
számára elérhető közelségben olyan 
civil vagy egyházi szervezetek”, amelyek fiatalok számára szerveznek programokat, 
nyújtanak segítséget, stb.” a 15-29 év közötti fiatalok 21,2%-a válaszolta azt, hogy 
nem tudja, és csak 52,8%-uk vélte úgy, hogy igen. 

36 Az adatok tájékoztatási célúak, mivel nagyon alacsony a mintában azok száma, akik voltak már ifjúsá-
gi irodában (17,2%, N=187).

Élet-út-mutató 
a HelPi ifjúsági információs és tanácsadó iroda nyomtatott formában, évenként frissített és aktua-
lizált tartalommal jelenteti meg ingyenes információs kiadványát, az élet útmutatót. a kézikönyv a 
HelPi szakembereinek és önkénteseinek közreműködésével jut el a kecskeméti középfokú oktatási in-
tézményekből ballagó, illetve a helyi nevelőotthonokból kikerülő, „életkezdő” fiatalokhoz... és persze 
mindenki máshoz, aki igényt tart rá és eljön érte az irodánkba. a kiadvány elérhető: www.helpi.hu
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III. Szakmai struktúrák

3.1 IFjúSÁgSzAkMAI InTézMényRenDSzeR 
A Dél-AlFÖlDI RégIóBAn

A következő fejezetben a 
hazai ifjúsági intézményrend-
szert mutatjuk be alapvetően 
a statisztikai tervezési szin-
tekhez igazodó módon az in-
tézményeket hatókör szerint 
vizsgálva, országos, regioná-
lis, megyei végül települési 
szinten. 37

nemzeti ifjúsági Stratégia (nIS)
Az intézményrendszer leírása előtt beszélnünk kell a hazai ifjúsági munka szá-

mára meghatározó Nemzeti ifjúsági Stratégiáról, amely az ifjúságért felelős tárca 
szakmai koordinációjában 2009-re készült el, és amelyet az Országgyűlés 2009. 
október 26-án fogadott el. Ez a széleskörű szakmai konszenzussal született doku-
mentum tizenöt évre jelöli ki a korosztállyal kapcsolatos nemzeti szintű célokat és 
beavatkozási területeket. 

A Stratégia három fő célt határoz meg, melyek eléréséhez több feladatot tu-
datosít. Az első cél az ifjúsági korosztály sikeres társadalmi integrációjához szüksé-
ges környezet fejlesztése, ami ebben az esetben a gyermekvállaláshoz szükséges 
komplex feltételrendszer javítását, a fiatalok munkavállalásának segítését, és a kire-
kesztettség csökkentését jelenti. A második fő cél az ifjúsági korosztályok és közös-
ségeik érvényesülésének segítése a versenyképes tudás fejlesztésével, a kulturális 
fogyasztás színvonalának emelésével, és az infokommunikációs ellátottság, illetve 
hozzáférés javításával, valamint a társadalmi és egyéni felelősség érzésének erősíté-
sével. Végül a harmadik cél az ifjúsági szakma és az ifjúsági civil szervezetek erősíté-
se, amit az érintett szervezetek jobb bevonásával, átlátható forráselosztó rendszer 
kialakításával és az ifjúságpolitikai feltételrendszer átalakításával kíván elérni.

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia két éves cselekvési tervek intézkedései mentén va-
lósul meg. Az első 2 éves cselekvési tervet a Kormány 2010. január 13-án fogadta el. 
Ez a kormányhatározat biztosítja a stratégiában megfogalmazott fejlesztési irányok 
elérése érdekében teendő konkrét intézkedések megvalósítását.

37 A nomenclature of Territorial units for Statistics egy, az Európai Unió által készített földrajzi alapú 
kódolási rendszer. A név magyar jelentése: Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája (kód-
jegyzéke). A francia elnevezés (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) rövidítéséből ere-
dően NUTS-rendszernek nevezik.

EU földrajzi  
alapú kódrsz. 

Területi egység Ifjúsági intézmény

országos szint foglalkoztatási és szociális Hivatal mobilitás országos
ifjúsági szolgálat

nUts 2 Regionális szint mobilitás Regionális ifjúsági szolgáltató irodák (Riszi-k)
nUts 3 megyei szint ifjúsági szakmai módszertani Központok (iszmK-k)
nUts 4 Kistérségi szint - 

nUts 5 települési szint

• Integrált Közösségi Szolgáltató terek,
   (5000 fő alatti településeken)
• Ifjúsági Információs és tanácsadó Irodák (IITI-k)
• Ifjúsági Információs Pontok (IIP-k), Teleházak házak,
   ifjúsági klubok
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ORSzÁgOS SzInT
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal - MOBIlITÁS Országos Ifjúsági Szolgálat

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium ifjúságpolitikai háttérintézménye, a Fog-
lalkoztatási és Szociális Hivatal keretein belül működő Mobilitás Országos Ifjúsági 
Szolgálat. A Szolgálat, amelyet 1995-ben alapította az akkori művelődési és közok-
tatási miniszter, az Európai Unió fiatalokat érintő közösségi programjának nemzeti 
irodájaként kezdte meg tevékenységét. Alaptevékenysége folyamatosan bővült az 
évek során, így egyre inkább meghatározó szereplője lett mind a nemzetközi, mind 
pedig 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 te-
rületi-statisztikai régió központjában, a helyi ifjúsági munka fejlesztése, valamint a 
decentralizált forráselosztás és szolgáltatás-szervezés érdekében. 2001-ben felállí-
tásra került a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, valamint a Drogmódszertani Intézet, 
melyek szintén 2006 végéig a Szolgálat szervezeti egységeiként működtek. 2002-
től elindult a határon túli ifjúsági intézményrendszerrel (Agora hálózat) történő 
együttműködés. 2007. január 1-től a háttérintézmények összevonását követően a 
Mobilitás a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal főosztályaként látja el tevékenysége-
it, szoros szakmai együttműködésben a minisztérium Gyermek- és Ifjúsági Osztá-
lyával. Az intézmény a szervezeti átalakulást követően, valamint a hazai forrásokkal 
kapcsolatos pályázatkezelési, adminisztratív jellegű tevékenység megszűnésével 
(melyet az ESZA NKft. lát el) lehetőséget kapott egy jellemzően támogató, fejlesztő 
jellegű szakmai koncepció kialakítására. 

Ennek értelmében a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat hosszú távú célkitű-
zéseit az alábbi misszióban határozta meg:

Az FSzH – MOBIlITÁS Országos Ifjúsági Szolgálat stratégiai célrendszere:
1. Ifjúsági munka szakmai fejlesztése

Célcsoportok: ifjúsági segítők, önkormányzati tisztségviselők (referensek), ifjú-
sági szervezetek, intézmények és más kapcsolódó szakterületek szakemberei 

a.) Az ifjúsági munka végzéséhez szükséges információ, tudás és kompetenciák 
összegyűjtése és közvetítése:

Közoktatás •	  ifjúsági munka közötti együttműködések ápolása
gyakorlati helyek biztosítása és felkutatása•	
felsőoktatási képzések gondozása, segítése•	

A magyarországi ifjúsági munka és szolgáltatások innovációs és 
kompetenciaközpontja, mely a hazai és nemzetközi eszközrendszerek 
működtetésével, az ifjúsági és ifjúságsegítő közösségek, szervezetek, 
ifjúsági szakemberek és kompetenciáik, továbbá az ifjúsági szolgálta-

tások fejlesztésével és elismertetésével járul hozzá a fiatalok társadalmi 
felelősségvállalásához, társadalmi részvételük erősítéséhez.
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továbbképzés ifjúsági szakemberek számára•	
kiadványok •	  információs felületek  rendszeres és szakmai kiadványok    

b.) Az ifjúsági munkában résztvevő szakemberek munkájának támogatása
foglalkoztatás elősegítése•	
források felhasználásának segítése•	
erőforrások eljuttatása vagy összekapcsolása (CSR)•	

2. Fiatalok (13-29) demokratikus társadalmi részvételének elősegítése
a.) részvételi formák támogatása és elterjesztése

önkéntesség elterjesztése (EVS)•	
civil szervezetek, képviselet és párbeszéd•	
projektek megvalósításában támogatás YIA, GYIA, SZMM ifjúsági pályázatai, •	
UMFT ifjúsági célú programjai•	

b.) ifjúságpolitikák és stratégiák megszületésének támogatása
tanácsadás•	
kiadványok•	
települési ifjúsági stratégiák támogatása•	

 c.) közösségi részvételhez szükséges kompetenciák és módszerek elterjesztése
emberi jogi nevelés•	
európai polgárságra való felkészítés•	
állampolgári nevelés•	
interkulturális nevelés•	
ifjúsági munka és közoktatás közötti kapcsolat fejlesztése (formális/nem-for-•	
mális)

3. Az ifjúsági munka és módszertana (nem-formális pedagógia) társadalmi el-
ismertetése

a.) minőségbiztosítás  
akkreditáció (ifjúsági képzések, projektek, szervezetek, szakemberek)•	
elismerési rendszerek kidolgozása és működtetése•	
ifjúsági munka standardjainak kidolgozása•	

  b.) ifjúsági munka eredményeinek és hasznosulásának kimutatása és bemutatása
elemzések, beszámolók•	
döntés-előkészítők és döntéshozók felkészítése•	
visszajelző rendszer a Kormány felé•	
szakmai munka népszerűsítése•	

A Mobilitás a szervezeti átalakulást követően is megőrizte decentralizált mű-
ködését. A fővárosban található az Igazgatóság és a Fiatalok Lendületben Prog-
ramiroda, az Információs és Képzési Iroda, valamint Budapesten, Debrecenben, 
Miskolcon, Győrött, Veszprémben, Pécsett és Szegeden működnek Regionális Ifjú-
sági Szolgáltató Irodái.
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RegIOnÁlIS SzInT
A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági 
Szolgáltató Iroda (DARISzI)

A Foglalkoztatási és Szociális Hi-
vatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szol-
gálat Dél-alföldi Regionális Ifjúsági 
Szolgáltató Irodája 2000-ben kezd-
te meg működését Alapításának tör-
vényi hátterét a 2/1999.(IX.24.) ISM 
rendelet szolgáltatta, mely az ország 
közigazgatási területén lévő hét régi-
óban biztosította az induláshoz szük-
séges jogszabályi feltételeket. 

Az irodák létrehozatalával az ifjúsá-
gi ügyekben elsőként kezdődött meg 
a regionális alapokon nyugvó intéz-
ményrendszer kialakítása, amelynek 
alapvető feladata azon szolgáltatá-
sok biztosítása, amelyek a térségi, a 
települési önkormányzatok és intéz-
ményeik, valamint a civil nonprofit 
szervezetek munkáját segítik, bizto-
sítják számukra a szakmai fejlődéshez, 
fejlesztés-hez szükséges információs 
és képzési szolgáltatásokat, a kapcso-
latokat és az együttműködés felté-
teleit. Az Ifjúsági és Sportminisztérium 
által alapított intézmény, a Gyermek 
Ifjúsági és Sport-minisztérium, az If-
júsági, Családügyi és Szociális Minisz-
térium majd –  jelenleg – a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium háttérintéz-
ményeként működik.

Az iroda célcsoportja
A Foglalkoztatási és Szociális Hi-

vatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szol-
gálat Dél–alföldi Regionális Ifjúsági 
Szolgáltató Iroda a régióban tevé-
kenykedő ifjúsági szakemberek, ifjúsá-
gi és civil szervezetek, közösségeknek 
és fiataloknak szolgáltatást nyújtó tár-
sadalmi szervezetek, gyermekekkel és 
fiatalokkal foglalkozó intézmények in-

A DARISZI feladatai a hatályos, 2/1999.(IX.24.) ISM 
rendelet alapján:  
„…14. § (1) Az Iroda a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgá-
lat szervezeti egysége. 

(2) Az Iroda a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyer-
mek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal 
összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szerveze-
ti rendjérıl szóló 1995. évi LXIV. törvény 7/B. §-ában foglalt 
szolgáltatásokat nyújt jogi személyeknek és ifjúsági közös-
ségeknek. 

(3) Iroda működik minden, a külön jogszabály által meg-
határozott területfej-lesztési régióban, illetékességi terüle-
te a régió. 

(4) Az Iroda feladata: 
a) kezdeményezi regionális fejlesztési programok, 
alprogramok indítását, közreműködik tervezésükben és 
megvalósításukban, 
b) közreműködik a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramból tá-
mogatott, illetve felkérés alapján más projektek értékelésé-
ben, szakmai és pénzügyi ellen-őrzésében, 
c) segíti az Európai Unió, az Európa Tanács és más nemzet-
közi szervezetek programfejlesztési és projekt-tervezési kö-
vetelményeinek megismertetését és teljesítését, 
d) gyűjti és feldolgozza az ifjúságra vonatkozó regionális in-
formációkat, ennek érdekében kutatásokat, felméréseket 
kezdeményezhet, illetve tá-mogathat, 
e) javaslatokat tesz a fiatalok részvételének fejlesztésé-
re a helyi, a térségi, a regionális, a régiók közötti és az 
euroregionális együttműködésekben, 
f ) az erre a célra rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére 
biztosítja a Regi-onális Ifjúsági Tanács működésének feltét-
eleit, és ellátja a Regionális Ifjúsági Tanács működésével ösz-
szefüggő feladatokat, 
g) felkérés alapján közreműködik az Alapprogramból tá-
mogatott, illetve más pályázatok értékelésében, szakmai és 
pénzügyi ellenőrzésében. 

(5) Az Iroda szolgáltatása: 
a) tanácsadást nyújt az önkormányzati ifjúsági progra-
mok, helyi és térségi programok tervezéséhez és megvaló-
sításához, 
b) képzéseket szervez a regionális programok, a térségi és a 
helyi projektek eredményes megvalósítása érdekében, részt 
vesz az ifjúsági közösségek, illetve projektek vezetőinek, az 
ifjúságsegítő szakembereknek a képzésében, valamint ön-
kormányzati tisztségviselők és köztisztviselők továbbkép-
zésében, 
c) információkat szolgáltat az ifjúsággal kapcsolatos dönté-
sek megalapozásához, 
d) a rendelkezésére álló tárgyi-technikai feltételek használa-
tának - külön szabályzatban meghatározottak szerinti - az 
ifjúsági közösségi kezdemé-nyezések, programok megvaló-
sításához történő biztosítása….”
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formációközvetítő, humánerőforrás–fejlesztő, képző és innovációs központjaként 
működik.

Szolgáltatásai 
Információszolgáltatás, tanácsadás projektek tervezéséhez, közreműködés •	
azok megvalósításában
Pályázati tanácsadás (SZMM, GYIA, Fiatalok Lendületben Program, DARIT pá-•	
lyázatok)
Képzések szervezése a regionális programok, a térségi és a helyi projektek •	
eredményes megvalósítása érdekében
Ifjúsági közösségek, projektvezetők és ifjúságsegítő szakemberek képzése•	
Nemzetközi információk továbbítása, adatszolgáltatás•	
Partnercsoport keresés belföldi és nemzetközi projektekhez•	
Segítségnyújtás települési ifjúsági koncepciók és cselekvési tervek kidolgozá-•	
sához
Önszerveződések ösztönzése, közösségfejlesztés; •	
Cserekapcsolatok elősegítése helyi, kistérségi, regionális és nemzetközi szinten•	
Szakmai képzések, konferenciák, szemináriumok, tanulmányutak, fórumok •	
szervezése
Elektronikus (Péntek) hírlevél megjelentetése, aktuális, a régióban történő •	
rendezvényekről, képzésekről, programokról, valamint belföldi és nemzetközi 
pályázati lehetőségekről szóló hírekkel ifjúsági szervezetek részére.

Ki kell emelnünk a DARISZI fejlesztő tevékenységei közül a HÍD, azaz a 
Határmenti ifjúsági együttműködések a Dél-alföldi régióban fejlesztési folyamatot, 
amely a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban (Szerbia Vajdaság Autonóm Tarto-
mánya, a Nyugat romániai Régió négy megyéje, és a Dél-alföldi régió három me-
gyéje alkotja ezt az eurorégiót) több éve zajlik. Ebben a civil szervezeteket tömörítő 
ernyőszervezet, a DKMT Eurorégió ifjúsági Szövetsége mellett az érintett régiók in-
tézményei is aktívan veszik ki a részüket. Együttműködésüket 2005-ben Déván hi-
vatalosan is megerősítették. Az együttműködési folyamat célja az eurorégióban 
élő ifjúsági szervezetek közötti tapasztalat és információcsere, valamint kapcsolat-
teremtés ösztönzése, támogatása, közös projektek kidolgozása megvalósítás, egy-
más támogatása a lehetséges források felkutatásában, megszerzésében.

A DARISZI kéthetente elektronikus hírlevelet (Péntek) jelentet meg. Az Iroda, 
együttműködésben civil szervezetekkel két ízben gyűjtött és jelentetett meg jó 
gyakorlatok gyűjteményét, ifjúsági turizmust ösztönző kiadványt, két filmet készít-

Kádár Péter - Kátai Gábor
Regionális ifjúsági szolgáltatások 2000-2006.
a XXi. század nyitányán jelentős módszertani, tartalmi változások következtek be a magyarországi if-
júságügyben. települési, térségi, regionális szinten is megjelentek a fiatal korosztályokkal kapcsola-
tos fejlesztő programok, kezdeményezések. az európa tanács és az európai Unió régi tagországaihoz 
hasonló tartalommal és szerkezet-tel kezdett működni a hazai ifjúsági munka, ifjúságkutatás és ifjú-
ságpolitika. e kötetben a helyi ifjúsági munkát segítő regionális alapú állami intézményrendszer mű-
ködését, tevékenységét mutatja be a két jeles ifjúságügyi szakértő.

Szeged, 2006, 126p
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tetett, amely az ifjúsági munkát, illetve a fiatalok által kedvelt ifjúsági klubokat mu-
tatja be, illetve egy, a régió ifjúsági erőforrásait megjelenítő erőforrás CD-t készített. 
Utóbbi reményeink szerint jelen kiadvány hasznos kiegészítője lesz majd.

A nemzetközi területen a DARISZI elsősorban az Európai Bizottság és az Európai 
Parlament által létrehozott Fiatalok Lendületben programmal foglalkozik. Nemzet-
közi programokkal kapcsolatban információs és tanácsadói napokat, illetve szak-
mai képzéseket szervez. 

MegyeI SzInT
Ifjúsági Szakmai Módszertani központok (ISzMk)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium – tárcaközi együttműködés keretében 
– pályázat útján támogatja 2008-tól a megyei szintű ifjúsági szakmai-módszertani 
szolgáltató központok működését. Az ISZMK-k „szakmai-módszertani támogatást 
nyújtanak az integrált közösségi és szolgáltató terek ifjúsági célú tevékenységei-
hez, és közreműködnek az állami ifjúsági feladatok végrehajtásában. 

A megyei ifjúsági szakmai-módszertani központok – a 2008. pályázati kiírásban 
foglaltak szerint – az alábbi feladatokat látják el:

„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 Kódexé-
ben meghatározott információs témakörök biztosítása az ifjúsági információs 
pontok (és hálózatuk) működtetése érdekében”38

Ifjúsági Szakmai Módszertani központok a dél-alföldi régióban 39:
Bács-Kiskun megye: HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Kecskemét
Békés megye: Diáktanya Közalapítvány, Békéscsaba
Csongrád megye: Rendezvényház Nonprofit Kft., Szeged
A régióban létrehozott ISZMK-k kecskeméti (Bács-Kiskun Megye), békéscsabai 

(Békés Megye) és szegedi (Csongrád Megye) székhellyel működnek. 
A Bács-Kiskun megyei ISZMK-t a HELPI ifjúsági információs és tanácsadó iroda 

szakmai műhelye működteti, intézményi összevonások miatt hivatalosan a Kecs-
keméti ifjúsági Otthon a pályázó szervezet. A Békés megyei ISZMK-t a Diáktanya 
alapítvány tartja fenn. Mindkét szervezet a HAYICO, azaz az Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Irodák Magyarországi hálózatának tagjai, ilyen módon egyben vá-
rosi ifjúsági irodát is működtetnek (lásd később, helyi szintnél). A Csongrád megyei 

38 Pályázati felhívás - Megyei szintű ifjúsági szakmai-módszertani szolgáltató központok kialakításának 
támogatása (IFJ-SZK-08)

39 További információ az ISZMK-kal kapcsolatban a www.mobilitas.hu/iszmk honlapon található.
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ISZMK-t egy öt tagú konzorcium működteti. A pályázó szervezet a Megye százszá-
zalékos tulajdonában lévő, szegedi Rendezvényház Nonprofit Kft., a szakmai ve-
zetést (szakmai vezető, projekt koordinátor) a Dél-alföldi Teleházak Regionális 
Egyesülete adja. A többi partner – a szentesi Ve-Ga Gyermek és Ifjúsági Szövetség, 
a Hódmezővásárhelyi HMVH Ifjúságáért Egyesület, és a Duna-Körös-Maros-Tisza 
Eurorégió Szövetsége- országosan is elismert, meghatározó szakmai szereplője a 
hazai ifjúsági munkának.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium évenként – meghívásos pályázat kere-
tein belül – támogatja a megyei ifjúsági szakmai-módszertani központok tevékeny-
ségét a felhívásban közzétett szakmai feladatok ellátása érdekében. 

Az ISZMK-k szakmai-módszertani támogatást nyújtanak az adott megyében lé-
vő településeken zajló ifjúsági munkához, különösen az 5000 fő alatti településeken. 
A szervezeteknek kötelessége, hogy szolgáltatásaikat hozzáférhetővé tegyék az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Terv részét képező IKSZT-k kialakítását célzó fejleszté-
sek keretein belül létrejövő, ifjúsági feladatokat felvállaló közösségi terek számára.

Tekintve, hogy a vidékfejlesztésért felelős tárca alá tartozó Integrált Közössé-
gi Szolgáltató Tér (IKSZT) fejlesztő program nem halad az eredetileg kitűzött üte-
mezés szerint (konkrét beruházás 2010 második félévében várható), így az ISZMK-k 
sem a tudnak maradéktalanul eleget tenni eredeti funkciójuknak, a létrejött IKSZT-k 
kötelezően vállalt ifjúsági szolgáltatásai támogatásának. A fenti okok miatt az ere-
detileg szolgáltatásra szánt ISZMK-k első-második éve a helyi igények felmérésével, 
az IKSZT-k tervezett szakmai szereplőinek, és igényeiknek megismerésével, illetve 
szakmai módszertani anyagok elkészítésével, a konkrét szolgáltatásokra történő 
felkészüléssel telt. Az ISZMK-k együttműködése a RISZI-vel jónak mondható, min-
den érintett fél keresi az együttműködési felületeket, és a szinergikus lehetősége-
ket, amit eddig, közös munkatervezés, kistérségi fejlesztő műhelyek, konferenciák 
és állandósult információcsere jelez.

TelepüléSI SzInT
Ifjúsági irodák, ifjúsági információs pontok

A régióban több ifjúsági iroda, és ifjúsági információs pont is működik. A 2005-
ös Dél-alföldi regionális Helyzetelemzés idevonatkozó része még a Helyi Ifjúsági 
Szolgáltató Irodákkal (HISZI) kezdődött, amely programmal a minisztérium pá-
lyázati úton kívánta támogatni az ifjúsági korosztály számára szolgáltató ifjúsá-
gi irodák létrejöttét, és működését. Mára jól látható, hogy régiónkban a pályázati 
konstrukció megszűntével azok az ifjúsági információs irodák maradtak talpon, 
akik nem a pályázat kedvéért jöttek létre, hanem már korábban is ilyen funkció-
val működtek. Hasonló sorsra jutott az ifjúsági információs pontok támogatását 
célzó pályázatokból létrejött információs pont hálózat is. Ezek azokon a települé-
seken maradtak fent, ahol a helyi igények alapján már korábban, a pályázati prog-
ram előtt kialakítottak hasonló szolgáltatást (Teleházak, eMagyarország pontok, 
KIHOP-ok, könyvtárak, művelődési házak). A képet árnyalja, hogy a TÁMOP 5.2.5-
ös konstruk ció keretében 2009-2010-ben több helyen került kialakításra Informá-
ciós Pont a régióban.
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Az IITI-k, ifjúsági információs és tanácsadó irodák jellemzően nagyvárosokban, 
megyei jogú városokban működnek, és a fiataloknak, mint egyéneknek segítenek 
eligazodni életük ügyes-bajos dolgaiban. Békéscsabán a Diáktanya, Kecskeméten a 
HELPI és Szegeden a SZITI szolgáltat információkat és ad tanácsokat a fiataloknak. 
Ezek az irodák a HAYICO hálózat „akkreditált” tagjai, működésüket a hálózat, egy-
ben az Európai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége (ERYICA) szak-
mai sztenderdjei, etikai kódexe alapján végzik. 

Ezzel azonban korántsem teljes a kép az ifjúsági irodák terén. Békéscsabán pél-
dául nem HAYICO tagként működik a Patent ifjúsági Iroda, amely a városi diákélet, 
a városi szintű diákönkormányzat egyik motorja, számos helyen szolgáltatnak egy-
házi ifjúsági irodák, és szinte minden felsőoktatási intézetnek megvan a maga IITI-
hez nagyon hasonló szolgáltatási palettát magáénak tudó ifjúsági irodája. Utóbbiak 
tagjai a HASZOSZ-nak, azaz a Hallgatói Szolgáltatók Országos Szövetségének.

Integrált közösségi Szolgáltató Terek (IkSzT) 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 1698/2005/EK rendelet 

56. cikke alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tenge-
lyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és a vidéki lakosság szá-
mára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan hirdetett pályázatot 2008-ban 
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím elnyerésére. A fejlesztések eredmé-
nyeképpen létrejövő IKSZT-k által nyújtandó szolgáltatások között kötelező szol-
gáltatásként fogalmazódott meg az ifjúsági közösségi programok szervezése, az 
ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és folyamatkövetése, valamint az ifjúsági 
információs pont működtetése. 

A létrejövő szolgáltató központok a helyzetelemzés időpontjában még nem 
kezdték meg működésüket, a címbirtokosi pályázatot a dél-alföldi régióból ösz-
szesen 107 település nyújtott be, a nyertesek száma 85 (Bács-Kiskun megye: 41, 
Csongrád megye 21, Békés megye 23 címbirtokos). A régióban ez több mint 80 
újonnan létrejövő ifjúsági szolgáltató intézményt, települési ifjúsági munkára fogé-
kony helyi közösséget jelent, amely minden bizonnyal át fogja rajzolni a kistelepü-
lési ifjúsági munka jelenleg ismert térképét.

DAOp 4.1.3-as konstrukciója kapcsán létrejött ifjúsági közösségi terek
A dél-alföldi régió egyik specialitása, köszönhetően részben a 2005-ben kiadott 

első Regionális ifjúsági helyzetelemzésben leírt szükségleteknek, hogy a regionális 
fejlesztési ügynökség fontos pontként jelölte meg a Dél-alföldi Operatív Program-
ban (DAOP) a közösségi terek hiányára válaszoló fejlesztést, különös tekintettel az 
ifjúsági korosztályra. Erre alapozva írta ki 4.1.3-as pályázati konstrukcióját Szociális 
alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális 
fejlesztése címmel (DAOP-4.1.3.A.B,) amely forrásból 2009-2010-ben számos továb-
bi, ifjúsági korosztály számára is használható közösségi tér került/kerül kialakításra, 
vagy újul meg.
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Az IITI-k, ifjúsági információs és tanácsadó irodák jellemzően nagyvárosokban, 
megyei jogú városokban működnek, és a fiataloknak, mint egyéneknek segítenek 
eligazodni életük ügyes-bajos dolgaiban. Békéscsabán a Diáktanya, Kecskeméten a 
HELPI és Szegeden a SZITI szolgáltat információkat és ad tanácsokat a fiataloknak. 
Ezek az irodák a HAYICO hálózat „akkreditált” tagjai, működésüket a hálózat, egy-
ben az Európai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége (ERYICA) szak-
mai sztenderdjei, etikai kódexe alapján végzik. 

Ezzel azonban korántsem teljes a kép az ifjúsági irodák terén. Békéscsabán pél-
dául nem HAYICO tagként működik a Patent ifjúsági Iroda, amely a városi diákélet, 
a városi szintű diákönkormányzat egyik motorja, számos helyen szolgáltatnak egy-
házi ifjúsági irodák, és szinte minden felsőoktatási intézetnek megvan a maga IITI-
hez nagyon hasonló szolgáltatási palettát magáénak tudó ifjúsági irodája. Utóbbiak 
tagjai a HASZOSZ-nak, azaz a Hallgatói Szolgáltatók Országos Szövetségének.

Integrált közösségi Szolgáltató Terek (IkSzT) 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 1698/2005/EK rendelet 

56. cikke alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tenge-
lyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és a vidéki lakosság szá-
mára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan hirdetett pályázatot 2008-ban 
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím elnyerésére. A fejlesztések eredmé-
nyeképpen létrejövő IKSZT-k által nyújtandó szolgáltatások között kötelező szol-
gáltatásként fogalmazódott meg az ifjúsági közösségi programok szervezése, az 
ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és folyamatkövetése, valamint az ifjúsági 
információs pont működtetése. 

A létrejövő szolgáltató központok a helyzetelemzés időpontjában még nem 
kezdték meg működésüket, a címbirtokosi pályázatot a dél-alföldi régióból ösz-
szesen 107 település nyújtott be, a nyertesek száma 85 (Bács-Kiskun megye: 41, 
Csongrád megye 21, Békés megye 23 címbirtokos). A régióban ez több mint 80 
újonnan létrejövő ifjúsági szolgáltató intézményt, települési ifjúsági munkára fogé-
kony helyi közösséget jelent, amely minden bizonnyal át fogja rajzolni a kistelepü-
lési ifjúsági munka jelenleg ismert térképét.

DAOp 4.1.3-as konstrukciója kapcsán létrejött ifjúsági közösségi terek
A dél-alföldi régió egyik specialitása, köszönhetően részben a 2005-ben kiadott 

első Regionális ifjúsági helyzetelemzésben leírt szükségleteknek, hogy a regionális 
fejlesztési ügynökség fontos pontként jelölte meg a Dél-alföldi Operatív Program-
ban (DAOP) a közösségi terek hiányára válaszoló fejlesztést, különös tekintettel az 
ifjúsági korosztályra. Erre alapozva írta ki 4.1.3-as pályázati konstrukcióját Szociális 
alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális 
fejlesztése címmel (DAOP-4.1.3.A.B,) amely forrásból 2009-2010-ben számos továb-
bi, ifjúsági korosztály számára is használható közösségi tér került/kerül kialakításra, 
vagy újul meg.

Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár
2005-ben fogalmazódott meg a mobilitásnál egy olyan tudástár létrehozása, mellyel gazdag és igé-
nyes forrásanyagot tud biztosítani az ifjúsági szakterületen dolgozóknak, tanulóknak, képzőknek és 
a fejlesztő vagy kutató szakembereknek és érdeklődőknek. az adattár tartalmi kialakítása az elmúlt 
két év során a mobilitás országos ifjúsági szolgálat koordinálásával folytatódott az ifjúsági szakma 
több szereplőjének bevonásával. a különböző tudáselemek összeállításával 2007. év elején az adattár 
webfelülete és tartalmi struktúrája, majd év végén a navigációs és keresési rendszer készült el. 
a nemzeti ifjúsági információs és Dokumentációs adattár küldetése, hogy hozzájáruljon a magyar if-
júsági szektorban létrehozott értékek és tudás közkinccsé tételéhez és megőrzéséhez. a niiDa fontos 
eleme az ifjúsági munka, mint szakma minőségi fejlesztésének. információszolgáltatási szempont-
ból az niiDa célul tűzte ki egy olyan felület létrehozását, mely ifjúsági területen aktív szakemberek, 
szervezetek és az ifjúsági kezdeményezések iránt érdeklődő fiatalok számára nyújt segítséget szolgál-
tatások igénybevételéhez, közösségeik megszervezéséhez, tanulmányaikhoz szükséges információk, 
adatok megjelenítésével.
a tudástár célja, hogy a hazai ifjúsági szektorban létrehozott információk és tudás közkinccsé váljanak, 
az ifjúsági információ-szolgáltatás minősége fejlődjön, és a későbbiek során egymással egy felületen 
diskuráló, egymást támogató virtuális szakmai közösségek alakuljanak meg.
a niiDa másik lényeges elemeként a Dokumentációs tár egy olyan adattár és módszertani gyűjte-
mény, mely folyamatosan gyarapodik az ifjúságpolitika, az ifjúsági munka és az ifjúságkutatás szakte-
rületein létrejövő dokumentumok digitalizált változataival. 
fontos szempont, hogy az adattár gazdag és a mindennapi életben is felhasználható forrásanyagot 
biztosítson minden olvasónak és felhasználónak: a fiataloknak szóló információktól a kutatóknak ké-
szült szakirodalmi munkákig bezárólag. 
összességében: a niiDa:
• ifjúsági információtár és adattár,
• módszertani gyűjtemény,
• közösségi tudásbázis.

az adattár/niiDa célcsoportja: 
• Ifjúsági szakma - szakemberek 
• Ifjúsági szakértők, szakemberek, ifjúságsegítők
• Az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzést folytató intézmények és hallgatóik
• A központi és helyi ifjúsági igazgatásban dolgozó szakemberek.- Szervezetek (ifjúsági, ifjúsági szol-
gáltató szervezetek)
• Ifjúsági Információs Pontok
• Helyi ifjúsági szolgáltató irodák
• Regionális ifjúsági szolgáltató irodák
• Potenciális ifjúsági információszolgáltatók
• Fiataloknak szolgáltatást nyújtó szervezetek
• Ifjúsági közösségek és szervezetek
• Felnőttsegítők
• Tanárok, oktatók, képzők
• Ifjúsági célú civil szervezetek
• Módszertani Központok
- Határon túli magyar és eU-s szereplők 
- fiatalok, mint végső kedvezményezettek 
a nemzeti ifjúsági információs és Dokumentációs adattár közös tudástárat jelent, ahova regisztráció 
után bárki feltöltheti saját kutatását, cikkét, szakdolgozatát, szervezeti bemutatkozóját vagy kiegé-
szítheti véleményével egy-egy fogalom magyarázatát.

A fenti kategóriákba nem sorolható települési ifjúsági szolgáltató „intézmé-
nyek”

A fentiekben bemutatott korosztályi szolgáltatások mellett fontos megemlí-
teni a jellemzően kistelepüléseken működő teleházakat, amelyek célcsoportját 
nagyarányban alkotják az ifjúsági korosztály tagjai. Sok esetben ezek a teleházak 
gesztorai a települési ifjúsági önkormányzatnak, ifjúsági referensnek. Országos 
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összehasonlításban a dél-alföldi régióban különösen erős a teleházak hálózata, 
számuk kiemelkedően magas Csongrád megyében. A másik említésre érdemes 
fejlesztési folyamat kistelepülésen a vidékfejlesztési forrásokkal gazdálkodó un. 
Leader közösségek, akciócsoportok létrejötte. Ezekben sok esetben találhatunk az 
ifjúsági munkában megedződött tervezésben jártasságot szerzett egykori ifjúsági 
referenst, ifjúságsegítőt. Több ifjúsági közösségi tér, program, szervezet fejlődhe-
tett az utóbbi években ezeknek a forrásoknak és szakembereknek köszönhetően.

Ifjúságsegítő képzés
2003-tól indult el hazánkban az ifjúságsegítők képzése felsőoktatási szinten, 

felsőfokú szakképzés keretében – a képzési idő 4 félév. A dél-alföldi régióban ifjú-
ságsegítő felsőfokú szakképzést 4 felsőfokú intézmény folytat, több helyszínen. 

A táblázat összesített adatai sze-
rint 641 fő nyert felvételt a képzésre 
2006 óta, azonban ez közel sem jelen-
ti azt, hogy ennyien kerültek ki a kép-
zésből. A 2008. évi Felsőoktatási 
Statisztikai Adatok40 alapján ifjúság-
segítő felsőfokú szakképzésben hallgatói jogviszonnyal rendelkezők száma a régió 
képző intézményeiben: Kecskeméti Főiskola: 68 fő; Eötvös József Főiskola: 44 fő; 
Szegedi Tudományegyetem: 185 fő; Tessedik Sámuel Főiskola: 30 fő. Oklevelet 90 fő 
szerzett a régióban a tárgyévben. 41

 3.2 IFjúSÁgI SzOlgÁlTATÁSOk A Dél-AlFÖlDI  
RégIóBAn – ÖnkORMÁnyzATI IFjúSÁgpOlITIkA  
eSzkÖzeI éS InTézMényeI

jogszabályi környezet
Jelenleg hatályos, az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatok ellátásáról szó-

ló törvénnyel hazánk nem rendelkezik. Kormányzati szinten az ifjúságügy a szociá-
lis és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozik. 

Az önkormányzati szintű ifjúságpolitika jelenlegi legmagasabb szintű jogfor-
rása az Alkotmány, amely többek között az alábbiakat mondja ki: „A Magyar Köz-

40 Forrás: Felsőoktatási Statisztikai Évkönyv 2008., www.okm.gov.hu
41 Forrás: www.felvi.hu

9. Táblázat: Ifjúságsegítő szakra felvett hallgatók száma 

Kecskeméti 
Főiskola

Szegedi 
Tudomány-

egyetem

Eötvös József 
Főiskola

Tessedik 
Sámuel

 Főiskola
2006 17 115 - -
2007 14 45 23 -
2008 38 115 37 30
2009 66 80 29 32

Nemformális képzések Dél-Alföldön a Fiatalok Lendületben Program támogatásával

Régiónkban 2006 óta országos összehasonlításban is jelentős számú nemformális képzésre került sor a fiatalok lendület-
ben Program támogatásával – mintegy 23-ra. az e képzéseken történő részvétellel az ifjúságügy iránt érdeklődő fiatalok 
vagy szakemberek fontos kompetenciákra tehetnek szert, melyek későbbi tevékenységeik megvalósítása során nagy-
mértékben segíthetik őket. e képzések során a nyertes pályázók kötelesek nemformális képzési módszertant alkalmazni, 
amelynek népszerűsítésére az európai Unió is egyre nagyobb hangsúlyt helyez. ez utóbbit jelzik többek között a 2001-
ben megjelent „az európai Bizottság fehér Könyve – új lendület európa fiataljai számára” című kiadvány (http://www.
mobilitas.hu/uploads/fajlok/publikaciok/165/feher%20konyv%20az%20ifj%C3%Bas%C3%a1gpolitik%C3%a1r%C3%
B3l.doc) és az európai ifjúsági Paktum (2005; http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/HU/
ec/84345.pdf) megállapításai is.
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társaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, 
védelmezi az ifjúság érdekeit.” Ezt a rendelkezést állami célkitűzésként értelmezhet-
jük, de mindez önmagában alanyi jogot nem tartalmaz konkrét állami szolgáltatá-
sok kialakítására. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) a) pontja sze-
rint „a megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik (…) a gyermek- és if-
júsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokról.” 

Ezen felül a törvény az önkéntes feladatvállalás körébe sorolja mindazon fel-
adatok ellátását, amelyek kívül esnek a kötelezően ellátandó közfeladatok körén, 
azonban a lakosság körében releváns igényként megjelennek. Ez esetben az ön-
kormányzat anyagi lehetőségeihez mérten további szolgáltatások kialakításáról és 
működtetéséről határozhat. 

Mivel az ifjúságügy nem csak vertikális, hanem horizontális szakpolitikaként is 
megjelenik, elengedhetetlen, hogy az önkormányzat az ifjúságpolitikával kapcso-
latos feladatvállalása során az egyes ágazati törvényekben szereplő, és az ifjúsági 
korosztályt érintő kötelezettségeinek is eleget tegyen. 

Hazánk Uniós csatlakozása is új szempontokat hozott a települési ifjúságpoli-
tikák alakításába. Az Európai Unió ifjúságpolitikája nem közösségi politika, a tagál-
lamok belügyébe tartozik, de a nemzeti szintű intézmény- és szolgáltatásrendszer 
kialakításához, a fiatalok bevonásához közös irányelvek és célrendszer meghatáro-
zásával járul hozzá. Mint minden Uniós politika esetében, így az ifjúságpolitikánál 
is érvényesíteni kell a szubszidiaritás elvét. Az Európai Unió kiemelten támogatja az 
ifjúsági kezdeményezéseket, a fiatalok önszerveződését. Célkitűzései között szere-
pel a fiatalok aktív állampolgári szerepének előmozdítása, az ifjúsági munkát és az 
ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezeteket támogató rendszerek fejleszté-
se, az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműködések előmozdítása, a fi-
atalok szolidaritásának fejlesztése. Az Európai Bizottság Fehér könyve tartalmazza 
a tagállamokra vonatkozó irányelveket és ajánlásokat. 

Több ENSZ egyezmény, mint például a Gyermekek Jogairól Szóló Egyez-
mény, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Polgári és Politikai Jogok Nem-
zetközi Egyezségokmánya, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya, valamint az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni 
Küzdelemről Szóló Egyezmény is meghatároznak olyan elveket és jogokat, melyek 
érvényesüléséhez az önkormányzatok támogató közegére is szükség van.

A dél-alföldi regionális ifjúsági helyzetelemzés készítésének időszakában tárgyal-
ta a Magyar Országgyűlés a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát (NIS), amely 15 éves időtávlat-
ban (2009-2024) fogalmazza meg az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos társadalmi 
célokat és az ezekhez kapcsolódó állami koordinációt igénylő feladatokat. 

Állami, regionális, helyi szintű ifjúsági feladatok, intézményrendszer42

A gyermek- és ifjúsági terület ágazati szintű irányítását a szociális és munkaügyi 
miniszter látja el. A feladat magában foglalja

42 Forrás: H/9965 sz. országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról, Magyar Köztár-
saság Kormánya. Budapest, 2009. június.
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a gyermeki jogok érvényesülésének figyelemmel kísérését,•	
a Kormány nevében a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november •	
20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. Törvényben foglaltak 
végrehajtásának összehangolásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
az ifjúságra közvetlenül vonatkozó – másik miniszter feladatkörébe nem tar-•	
tozó – kormányzati döntések előkészítését, azok végrehajtásának összehan-
golására az ifjúságot érintő feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterekkel 
együttműködve stratégia és cselekvési terv kidolgozását,
a gyermekeket és fiatalokat érintő szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányza-•	
ti feladatok ellátását,
a felnövekvő korosztály tagjainak életpálya-építéshez szükséges információ •	
elérhetőségét biztosító, valamint a gyermekek és fiatalok képesség- és kö-
zösségfejlesztését célzó nem formális pedagógiai programokkal kapcsolatos 
szolgáltatások rendszerének, valamint azok infrastrukturális feltételeinek fej-
lesztését célzó programok kidolgozását és működtetését,
az ifjúsági turizmus infrastrukturális és jogi eszközrendszerének figyelemmel •	
kísérését és kidolgozását, az ifjúsági turizmus és szabadidő (gyermekek is-
kolán kívül szervezett) eltöltését segítő programok fejlesztésének stratégiai 
kérdéseit és az érintett miniszterek ezzel kapcsolatos feladatainak összehan-
golását,
a Magyar Ifjúsági Konferencia •	 43 működtetése mellett – az érintett miniszte-
rekkel együttműködve – a határon túli magyar ifjúsággal való együttműködés 
rendszerének koordinálását,
a gyermek- és ifjúságpolitikai ügyekben az országos konzultáció rendszerének •	
működtetését, valamint annak biztosítását, hogy – a közoktatás és felsőokta-
tás kivételével – a fiatalok képviselőik útján részt vehessenek az őket közvetle-
nül érintő kormányzati döntések előkészítésében, elősegítve a gyermekek és 
fiatalok szabad véleménynyilvánítási jogának gyakorlását,
a felsőoktatási intézményekkel és hallgatói önkormányzatokkal, országos •	
szakmai szervezettekkel, gyermek- és ifjúsági célú civil szervezetekkel, vala-
mint az egyházak és felekezetek ifjúsági tagozataival való kapcsolattatást,
a gyermek- és ifjúságpolitikához tartozó terület szakmai felügyeleti rendszeré-•	
nek meghatározását, az e területekhez tartozó tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítési rendszer és követelmények kidolgozását,
a gyermek- és ifjúsági szervezetek és a közoktatási intézmények keretében •	
szervezetten megvalósuló, munkatapasztalat-szerzést szolgáló önkéntes és 
nemzetközi mobilitási programok rendszerének kidolgozását.

43 A magyarországi és határon túli fiatalok és szervezeteik képviselői 1999-ben létrehozták a Magyar If-
júsági Konferenciát, amely a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok és szervezeteik fóruma, 
ahol képviselőik együtt gondolkodnak, megismerik és megvitatják terveiket, gondjaikat és együtt-
működve valósítják meg közös elképzeléseiket. A közös munka célja, hogy minél több magyar fiatal 
számára nyíljon lehetőség határokon átnyúló programokon, rendezvényeken való részvételre, elő-
segítvén a magyar ifjúság testi, szellemi, erkölcsi fejlődését. A Magyar Ifjúsági Konferencia célja, hogy 
egyre többen érezhessék át az összetartozás élményét, tapasztalhassák meg a közös munka örömét 
és lássák annak gyümölcseit. Bővebb információ: http://www.magyarifjusagikonferencia.eu/
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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) felügyelete alá tartozik:
a pályázatkezelést végző Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iro-•	
da Kht. (ESZA Kht.);
a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szakmai önállósággal bíró szervezeti egy-•	
ségeként működő Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat (Mobilitás), amely 
a szakmai munka szervezését végzi. A Mobilitás ellenőrzi és összehangol-
ja a szakmai önállósággal rendelkező regionális ifjúsági szolgáltató irodákat 
(RISZI) és működteti a Fiatalok Lendületben Programirodát, amely felelős a 
nem formális nevelési programokat támogató Youth In Action program ma-
gyarországi megvalósításáért;
a minisztérium háttérintézménye, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet látja •	
el a gyermek- és ifjúságkutatási feladatokat.

Az SZMM felügyeli a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramot (GYIA) 44, amely tá-
mogatja a gyermekek és a fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit. Az 
Alapprogram kezelő szerve az ESZA Kht., a GYIA Tanács titkársági feladatait a Mo-
bilitás látja el.

A GYIA regionális javaslattevő testületei a régiónként ülésező regionális ifjúsági 
tanácsok (RIT-ek), amelyek regionális szinten kanalizálják a fejlesztéseket és forrás-
bővítő funkciójuk van az adott régió tekintetében.

Az ifjúsági intézményrendszer helyi szintjét alkotják az önkormányzati ifjúsági 
referensek, valamint az ifjúsági információs és tanácsadó irodák (ifjúsági irodák), if-
júsági információs pontok. A referensek feladata jellemzően a megyeszékhelyeken, 
városokban az önkormányzatok ifjúsággal kapcsolatos intézkedéseinek koordiná-
lása.

Kisebb városokban, nagy-
községekben a referensek gya-
kor ta töltenek be ifjúság-
fejlesztői, katalizátori szerepet 
is. Többnyire a megyeszékhe-
lyeken és meghatározóan ön-
kormányzati fenn tartásban 
mű ködnek az ifjúsági in-
formációs és tanácsadó 
irodák, melyek alapellá-
tás-jellegű humánszol-
gáltató intézményként 
végzik személyes tájékoz-
tató, tanácsadó és ifjúság-
segítői tevékenységüket. 

44 Az Alapprogram a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataként támogat-
ja a gyermekek és a fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit. A gyermek- és ifjúságpo-
litikáért felelős miniszter a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, a Regionális Ifjúsági Tanácsok, valamint 
a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részjogkörű költségvetési egységeként működő Mobilitás Orszá-
gos Ifjúsági Szolgálat összehangolt működésén keresztül valósítja meg a Kormány ifjúságpolitikai cél-
kitűzéseit. Forrás: http://www.mobilitas.hu/gyia

10. Táblázat: A régió településeinek megoszlása 
a helységek jogállása alapján

Megyei jogú 
város Város Nagyközség Község Összesen

Bács-Kiskun 1 21 7 90 119
Békés 1 20 9 45 75
Csongrád 2 8 3 47 60
Összesen 4 49 19 182 254

Forrás: KSH, Magyar Köztársaság helységnévtára, 2009. január 1.

11. Táblázat: A régió településeinek megoszlása 
a helységek településmérete alapján

Megye-
székhely*

15.001 
fő feletti

5.001-
15.000 fő

2.001-
5.000 fő 

2.000 fő 
alatti Összesen

Bács-Kiskun 1 4 15 36 63 119
Békés 1 4 16 17 37 75
Csongrád 1 4** 5 24 26 60
Összesen 3 12 36 77 126 254

*Megyeszékhelyek népessége 2009. január 1-jén:  
Kecskemét – 111.428 fő; Békéscsaba – 64.784 fő; Szeged – 169.030 fő. 

**Hódmezővásárhely (megyei jogú város, de nem megyeszékhely) népessége  2009. január 1-jén: 
47.258 fő volt.
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Az irodák bázisára és szakmai gyakorlatára épülve működnek az információs pon-
tok, melyek tevékenységükben az ifjúsági információk közvetítését végzik, általá-
ban más ellátáshoz, intézményhez kapcsolt szolgáltatásként.

A dél-alföldi régióban 2009. évben az Iroda által végzett – önkormányzatok te-
lepülési ifjúsági munkáját feltérképező – kutatás keretében a régió 254 településé-
ből 235 önkormányzat szolgáltatott adatot. 

2005-ben az Európai Ifjúsági Kutató, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Köz-
pont végezte el a dél-alföldi 
régió települési önkormány-
zatainak ifjúsági munkájára 
vonatkozó kutatást (kutatás-
vezető Jancsák Csaba), így le-
hetőségünk adódik a 2005-ös 
és a 2009-es kutatás ösz-
szehasonlítható adatai-
nak elemzésére is, a 4 év 
alatt bekövetkezett „vál-
tozások” kiemelésére. 

12. Táblázat: 2009. évi minta megoszlása 
(települések jogállása alapján)

Megyei jogú 
város Város Nagyközség Község Összesen

Bács-Kiskun 1 20 7 80 108
Békés 1 19 9 40 69
Csongrád 2 8 3 45 58
Összesen 4 47 19 165 235

13. Táblázat: 2009. évi minta megoszlása a helységek településmérete alapján
Megye-

székhely*
15.001 

fő feletti
5.001-

15.000 fő
2.001-

5.000 fő 
2.000 fő 

alatti Összesen

Bács-Kiskun 1 4 14 33 56 108
Békés 1 3 16 16 33 69
Csongrád 1 4 5 24 24 58
Összesen 3 11 35 72 114 235

Otthonosan itthon – Települési ifjúsági munka – az otthonosság megközelítései 
– Mobilitás könyvek 4.
ez a kiadvány nem egy regény és nem egy egységes szerkezetű szakmai tanulmány. nem is olvasha-
tó úgy, mint egy regény, vagy esszé. az olvasó sokkal inkább egy kirakó elemeit találja meg a követke-
ző oldalakon. ezek az elemek gondolatok, megközelítések, vélemények, állásfoglalások és ajánlások 
szövegeiből állnak össze. mintha egy képkirakó (puzzle) elemeivel teli doboz tartalmát az asztalra bo-
rítanánk: a dobozon látjuk azt a képet, amelyet ki szeretnénk rakni. az asztalon pedig megtaláljuk 
azokat a képdarabokat, amelyekből nekünk, magunknak kell megalkotnunk a teljes képet. Hasonló-
képpen működik ez a kiadvány. a képzeletbeli asztalra borítjuk az elemeket. az olvasó válogathat – 
innen vagy amonnan szedegeti fel a kép megalkotásához szükséges elemeket. ebben a kiadványban 
– a különböző fejezetekben szétszórt képdarabok felhasználásával – a települési ifjúsági munka ké-
pét szeretnénk megalkotni, sőt szeretnénk magát a képalkotási folyamatot is segíteni! ehhez egyrészt 
szükségünk lesz arra, hogy áttekintsük, milyen sokféleképpen gondolkodhatunk a településünkről, 
másrészt arra is, hogy rápillantsunk, milyen sokféleképpen gondolkodunk a fiatalokról. nem mond-
juk azt ebben a kiadványban, hogy egyik vagy másik megközelítés jobb vagy rosszabb lenne. Viszont 
alkalmazunk egy átfogó nézőpontot, az ún. „ifjúsági munka” nézőpontját.a kiadvány elérhető a nem-
zeti ifjúsági információs és Dokumentációs adattárban: http://www.mobilitas.hu/niida/telepulesi_
ifjusagi_munka 

Groska Éva, Huszti Éva és Varga Matild
ÉDES és SÓS – Receptek a helyi ifjúsági munkához
a könyv rendhagyó a maga nemében, mert bepillantást enged olyan közösségi (fejlesztő) folyama-
tokba melyek elsősorban egy-egy település ifjúságára irányulnak.  a történésekben aktívan résztvevő 
fiatalok, a bevonódó helyi felnőtt segítők, valamint a folyamatokat támogató közösségfejlesztő szak-
emberek élményein és elemző írásain keresztül ismerhetjük meg, hogyan zajlott a elmúlt években 11 
magyarországi településen a közösségi ifjúsági munka – a gyakorlatban

Közös Nevező Egyesület -Nyíregyháza, 2008.



65

3.2.1. Önkormányzaton belüli ifjúságpolitikai eszközök
Az ifjúsági ügyek önkormányzaton belüli kezelése számos modell alapján meg-

valósulhat, és nagyban függ a település külső adottságaitól, a helyi képviselőtes-
tület beállítódásától, azaz, hogy törekszik-e az ágazati politikák ifjúsági szempontú 
összehangolására, a helyi fiatalok életminőségét, élethelyzetét, jövőképét megha-
tározó lehetőségek horizontális kezelésére 45. Ifjúságpolitikai nézőpontból fontos 
lenne, hogy egy települési önkormányzat olyan ifjúságpolitikai kereteket alakítson 
ki, amelyek figyelembe veszik:

a fiatalok sajátos generációs-társadalmi státuszát és élethelyzetét, szükségle-•	
teit;
ezekre odafigyelve a településen várható változásokat;•	
a fiatalok véleményét és aktivitásait, csoportjaik, szervezeteik állapotát, •	
a fiatalok sokoldalú segítésének lehetőségeit és a működő, illetve hiányzó •	
szolgáltatásokat,
mindezek költségeit, a szükséges forrásokat.•	 46

E gondolatmenetet szem előtt tartva mutatjuk be a következőkben, hogy a dél-
alföldi régió települési önkormányzatainál milyen mértékben és milyen struktúrá-
ban vannak jelen 2008-ban az ifjúságpolitika eszközei, intézményei.

3.2.1.1. Ifjúsági bizottság
A helyi önkormányzatiság legfon-

tosabb szerve a képviselő testület, 
amely a vonatkozó törvényi szabá-
lyozások keretein belül maga alakít-
ja ki működési rendjét és szervezetét 
– vagyis dönt arról is, hogy az ifjúsá-
gi ügyek koordinálását önkormányzati 
bizottság létrehozásával támogatja-e. 

A régióban a válaszadó települé-
sek 20,4%-a (48) rendelkezik ifjúsági bizottsággal, a megyei jogú városok mind-
egyike, a városoknak azonban csak 44,7%-a. Ez az arány Bács-Kiskun megyében a 
legjobb, ahol 19 városból 11-ben tevékenykedik ifjúsági bizottság (35. ábra). 

A 2004. évi felméréshez hasonlóan, 2008-ban sem találtunk a mintában olyan 
települést, ahol az ifjúsági bizottság kizárólag ifjúsági ügyekkel foglalkozna. To-
vábbra is rendkívül széles az a skála, hogy mely területtel összevonva működnek 
az egyes ifjúsági bizottságok: legnagyobb arányban sport (67%), illetve az oktatási 
(41,6%) és a kulturális (33,3%) ügyekkel társítják a testületek. 

Azokon a településeken, ahol az önkormányzatnak nincs ifjúsági ügyekkel fog-
lalkozó bizottsága, rákérdeztünk arra, hogy milyen más bizottság alá vannak ren-
delve az ifjúsági ügyek (arányukat az alábbi ábra mutatja). Jól látható, hogy a 

45 A tárgykörben részletes tájékozódási lehetőséget és tudásanyagot nyújt Wootsch Péter: Otthonosan 
itthon Települési ifjúsági munka – az otthonosság megközelítései c. könyve. Mobilitás Könyvek 4. Mo-
bilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, Budapest, 2009.

46 Uo., 129. oldal

35. ábra: Van-e az önkormányzatnak ifjúsági ügyekkel 
foglalkozó bizottsága?
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megyeszékhelyeken, valamint a 15 ezer fő feletti települések mindegyikén, az 5-15 
ezer fő közötti települések döntő többségénél ifjúsági, vagy más bizottságokhoz 
rendelték a fiatalok ügyeit. Ettől jelentősen eltérő megoszlást a 2.000 fő alatti tele-
püléseknél láthatunk – amelyek eseté-
ben nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk, hogy gyakran csak minimá-
lis számú bizottságot hoznak létre (leg-
gyakrabban ügyrendi, pénzügyi 
bizottság), és az ügyek többségét köz-
vetlenül a képviselő testület tárgyalja 
(ezt a választ 10 kétezer fő alatti önkor-
mányzat jelezte). (36. ábra)

Azon települések számát, ahol 
semmilyen bizottság nem foglalko-
zik ifjúsági ügyekkel, a 37. ábra szem-
lélteti. A régióban összességében 69 
önkormányzat jelezte, hogy ebbe a 
csoportba tartozik, több mint három-
negyedük (75,4%) községi önkormány-
zat. (37. ábra)

A megyei önkormányzatok mindegyike rendelkezik ifjúsági bizottsággal, ezek 
közül egyik sem különálló bizottság: Bács-Kiskun megyében Gyermek- és Ifjúság-
védelmi, Sport és Ifjúságpolitikai Bizottság; Békés megyében Nemzeti, Etnikai, Ki-
sebbségi, Vallásügyi és Ifjúsági Bizottság, Csongrád megyében pedig Oktatási, 
Ifjúsági és Sportbizottság működik.
Változások a 2005. évi ifjúsági helyzetelemzéshez képest:

ifjúsági bizottság a települések 20,9%-án működött, 2008-ban 20,4%, számotte-•	
vő eltérés nincs településtípusok vonatkozásában;
40,4%-ról 29,4%-ra csökkent azon önkormányzatok aránya, ahol bizottsági szin-•	
ten nem foglalkoznak ifjúsági ügyekkel.

3.2.1.1.1 Ifjúsági ügyek napirenden
A felmérés keretében kíváncsiak vol-

tunk arra, hogy milyen rendszeresség-
gel és milyen témák kapcsán kerülnek 
napirendre ifjúsági ügyek a képviselő 
testületek ülésein. A mintában szerep-
lő dél-alföldi települési önkormányzat-
ok képviselőtestületének több mint 
harmada (39%) csupán évente tűz na-
pirendre ifjúságot érintő témákat, 6 te-
lepülés (6 község) jelezte azt, hogy még soha nem volt napirenden ilyen téma, míg a 
másik végletet az a 9 település alkotja, ahol a képviselő testület havonta foglalkozik 
az ifjúság ügyeivel (ebből 2 megyei jogú város, 3 város, 3 község és 1 nagyközség). 

37. ábra: azon települések településméret szerinti megoszlása, ahol bizottsági 
szinten nem foglalkoznak ifjúsági ügyekkel (megyei bontásban)

36. ábra: Bizottsági szinten foglalkoznak-e ifjúsági ügyekkel?

38. ábra: a képviselőtestület milyen rendszerességgel tűzi napirendre az ifjúsági 
(15-29 év) területet érintő témákat?
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A megyei közgyűlések közül a Bács-Kiskun megyei tűz leggyakrabban – havon-
ta – ifjúsági ügyeket napirendre, míg a másik két megyében jellemzően negyed-
évenként kerülnek tárgyalásra a közgyűlések által. 

Első ízben kértük arra az önkormányzatokat, hogy nevezzék meg a testület által 
tárgyalt legutóbbi, 15-29 éves korosztályt érintő három napirendi pontot. Kérdé-
sünkre 145 válaszadó önkormányzat összesen 327 napirendi pontot nevezett meg, 
ezek tartalmilag 11 nagyobb csoportba voltak sorolhatóak:

1. csoport: önkormányzati fenntartású intézmények (iskolák, családsegítő szol-
gálat, gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság) beszámolói, valamint az 
önkormányzati bizottságok, testület (döntően pénzügyi) beszámolói, érté-
kelései;

2. csoport: ösztöndíj pályázatok (Bursa Hungarica, Arany János tehetséggondo-
zó program) tárgyalása;

3. csoport: ifjúságot (is) érintő pályázatok benyújtása;
4. csoport: települési szabadidős rendezvények szervezése, támogatása, sza-

badidős terek (sportpálya, játszótér) használata;
5. csoport: szociális ügyek, támogatások (bérlakások, beiskolázási segélyek, el-

ső lakáshoz jutás támogatása, stb.);
6. csoport: bűnmegelőzés, rendőrségi és polgárőrségi, rendfenntartási ügyek;
7. csoport: nem ifjúságpolitikai tárgyú települési koncepciók, rendeletek elfo-

gadása (sportkoncepciók, közoktatási intézkedési tervek, esélyegyenlősé-
gi tervek, stb.);

8. csoport: önkormányzati ifjúságpolitikai eszközök tárgyalása (ifjúságkutatás, 
helyzetelemzés, koncepció, cselekvési tervek, ifjúsági célú keretek, önkor-
mányzati pályázati alapok, ifjúsági önkormányzatok ügyei);

9. csoport: civil ügyek (nem ifjúsági szervezetek beszámolói, támogatása, 
együttműködések);

10. csoport: ifjúsági ügyek (ifjúsági civil szervezetek és közösségek támogatása, 
ifjúsági klubok létrehozása, felújítása, beszámolók, fiatalok támogatása, if-
júsági díjak);

11. csoport: egyéb, máshova nem sorolható napirendi pontok (pl: önkormány-
zati szabályzat, okirat módosítások, ingyenes szűrővizsgálat, stb.)

 
Az ábrán jól látható, hogy a tárgyalt napirendek harmadát (30%) az önkor-

mányzati intézmények – iskolák, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények, 
családsegítő központok – éves beszámolói, jelentései alkotják. Második helyen a 
települések szabadidős rendezvényei, programjai szerepeltek leggyakrabban az 

39. ábra: települési önkormányzatok képviselőtestülete által tárgyalt, 
15-29 éves korosztályt érintő napirendek megoszlása

40. ábra: települési önkormányzatok képviselőtestülete által tárgyalt, 
15-29 éves korosztályt érintő napirendek százalékos megoszlása
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említett napirendi pontok között (14%, 48 említés), és csupán a harmadik főcso-
port a sorban a helyi ifjúságpolitikai eszközök tárgyalása számosság szempontjá-
ból (12%, 40 említés). Célzottan a korosztályt összességében a napirendi pontok 
17%-a érinti, ezzel szembeállítva – pozitívumként emelhető ki a problémaként va-
ló megjelenések csekély aránya (3% - rendfenntartási ügyek). 

A megyei közgyűlések elé kerülő napirendi pontok kétharmada az önkormány-
zati ifjúságpolitikai eszközök (8. csoport) témakörbe sorolható (megyei koncepci-
ók, cselekvési tervek, megyei ifjúsági keret felosztása, regionális ifjúsági stratégia), 
ezen kívül megnevezésre került Békés Megye Drogstratégiája (7. csoport), valamint 
az éves beszámoló (1. csoport).

3.2.1.2. Ifjúsági referensek 
Ifjúsági referensnek tekintjük a település (térség) ifjúsági ügyeivel foglalkozó, 

közvetlenül az önkormányzatnál, vagy az önkormányzattal feladat-ellátási szerző-
dést kötött helyi/térségi nonprofit szervezetnél alkalmazott szakembert. Ő az, aki 
az önkormányzat bizottságaiban képviseli a helyi fiatalok ügyeit, kezdeményezése-
it, és ő az, aki összekötő kapocs az önkormányzat és a fiatalok között – a helyi ifjú-
ságpolitika szempontjából ezért nagyon jelentős alkalmazása. 

A régió mindhárom megyei önkormányzata foglalkoztat ifjúsági referenst, kis-
térségi ifjúsági referens azonban – a felmérés időpontjában – csupán egyetlen, a 
Körös-szögi kistérségben volt megtalálható. A települési önkormányzatok által fog-
lalkoztatott ifjúsági referensek száma 2008-ban a dél-alföldi régióban 32 fő, ebből 
mindösszesen 9 fő a teljes munkaidőben, főállásban ifjúsági referensi feladatokat 
ellátó személyek száma; főállásban és kapcsolt munkakörben további 15 fő tevé-
kenykedik a területen. Az alábbi ábrán jól látható, hogy számuk Békés megyében a 
legkisebb, míg Csongrád megyében a legnagyobb. Egyéb jogviszonyban (jellem-
zően feladatátadási szerződés keretében civil vagy egyéb nonprofit szervezethez 
kiszerződve) mindösszesen 4 ifjúsági referens dolgozik a régióban.

 A négy megyei jogú város közül 
egyedül Kecskeméten nem található 
ifjúsági referens (75%), a városi önkor-
mányzatok 40,4%-a foglalkoztat ifjúsági 
referenst, míg a régió 19 nagyközségé-
ből összesen egy, a községeknek pedig 
csupán 5,4%-a. 

41. ábra: ifjúsági referensek a foglalkoztatás jellege szerint 42. ábra: foglalkoztatott ifjúsági referensek településméret szerint

43. ábra: foglalkoztat-e az önkormányzat ifjúsági referenst?
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 Felmérésünkben rákérdeztünk arra is, hogy ha nem foglalkoztat az önkor-
mányzat ifjúsági referenst, akkor az önkormányzaton belül ki foglalkozik az ifjúsági 
ügyekkel? A mintában szereplő 235 településből 218 válaszolt az adott kérdésre, és 
összesen 20 települési önkormányzat jelölte azt a választ, hogy „Senki nem foglal-
kozik az önkormányzatnál ezzel a területtel” (9,17%). 

Mindhárom megyei önkormányzat teljes munkaidőben foglalkoztat ifjúsági re-
ferenst, Csongrád megyében főállásban, a másik két megyében kapcsolt munka-
körben (Bács-Kiskun megyében oktatási feladatokhoz kapcsoltan, Békés megyében 
kulturális asszisztensi feladatokhoz).

Míg ifjúsági referenst a települések 
13,6%-a foglalkoztat, továbbá a fiatalok 
ügyeivel foglalkozó ifjúsági vagy más bi-
zottság az önkormányzatok 57,4%-nál 
található, addig 52%-uk válaszolta azt, 
hogy az önkormányzat saját maga gon-
doskodik a gyermek- és ifjúsági felada-
tok ellátásáról. 2004-hez képest 
jelentősen növekedett azon önkor-
mányzatok száma, amelyek valamilyen 
társulási formában látják el a „feladatot” 
(9%-ról 26%-ra), mint ahogy ez a ten-
dencia figyelhető meg az egyéb formá-
ban (jellemzően kiszerződve, illetve 
önkormányzati intézményeken keresz-
tül) ellátó települések körében is (3,8%-
ról 11%-ra nőtt arányuk). (44. ábra)

A megyei jogú városok 75%-a önál-
lóan gondoskodik az ifjúsági feladatok ellátásáról, Szeged vegyes (egyéb) formá-
ban. A városok esetében ez az arány 61,7%, községeknél pedig 58,3%. (45. ábra)

A válaszadó önkormányzatok 
22,3%-ának (47) van gyermek- és ifjúsá-
gi feladatok ellátására létrehozott köz-
alapítványa, ez az arány a megyei jogú 
városok tekintetében 50%, a városok-
nál pedig 18,2% (a községeknél ennél 
nagyobb, 21,1%).  (46. ábra)

A megyei önkormányzatok mind-
egyike saját maga gondoskodik a gyer-
mek- és ifjúsági feladatok ellátásáról, ellátásukra létrehozott közalapítványa a Békés 
és a Csongrád megyei önkormányzatnak van.
Változások a 2005. évi ifjúsági helyzetelemzéshez képest:

A foglalkoztatott ifjúsági referensek száma csökkent 36 főről 32 főre, foglalkozta-•	
tási forma szerint a részmunkaidőben, illetve az egyéb jogviszonyban alkalma-
zott referensek száma több mint felére csökkent;

44. ábra: az önkormányzat milyen formában gondoskodik
a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátásáról?

45. ábra: gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása
településtípus szerint

46. ábra: Van-e az önkormányzatnak gyermek- és ifjúsági felada-
tok ellátására létrehozott közalapítványa?
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Míg 2004-ben az önkormányzatok 87,2%-a nyilatkozott úgy, hogy saját maga •	
gondoskodik a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátásáról, 2008-ban ez az arány 
52%-ra csökkent (vagyis jelentősen nőtt a valamilyen társulási formában, vagy 
egyéb formában megvalósuló feladatellátás);
A gyermek- és ifjúsági feladatokra létrehozott közalapítványok aránya szintén •	
csökkent (32,9%-ról 22,3%-ra).

3.2.1.3. Ifjúsági alap
Az önkormányzati ifjúságpolitikai 

eszközrendszert támogató, elkülöní-
tett ifjúsági alappal a dél-alföldi ré-
gióban a válaszadó települések nem 
egészen 3,8%-a rendelkezik. 2005. évhez képest jelentős mértékű csökkenés ész-
lelhető: 2005-ben a válaszadó 235 településből 16 rendelkezett ifjúsági ügyekre el-
különített pénzalappal, míg 2009-ben csupán 9. A legmagasabb összegű ifjúsági 
alap nem változott – akkor is 8 millió Ft volt, a legkevesebb azonban emelkedett 
(2005 – 300.000 Ft).

Elkülönített ifjúsági alappal – a megyei önkormányzatok közül – egyedül a 
Csongrád megyei önkormányzat rendelkezik, ennek nagysága 2009-ben 2 millió 
Ft volt. 
Változások a 2005. évi ifjúsági helyzetelemzéshez képest:

6,8%-ról 3,8%-ra csökkent a régióban az elkülönített ifjúsági alappal rendelkező •	
települések aránya;
Míg 2005-ben – a megyei jogú városokon túl – a községek 3,7%-ánál, a város-•	
ok 14,6%-ánál volt ifjúsági alap, addig a 2008-as felmérésben már csak egyetlen 
község (0,06%), 3 megyei jogú város (a megyeszékhelyek) és 5 város (Baja, Kis-
kunfélegyháza, Gyomaendrőd, Szarvas és Mindszent) önkormányzata rendelke-
zett ifjúsági alappal.

3.2.1.4. Ifjúsági koncepció, ifjúságpolitikai tervezést segítő elemek
A helyi ifjúságpolitikai tervezést segítő elemek körében 2008-ban három esz-

köz meglétét vizsgáltuk (ifjúságkutatás, ifjúsági koncepció és cselekvési terv), 
illetve utóbbi kettő kapcsán azt, hogy amennyiben nem rendelkezik vele az önkor-
mányzat, a közeljövőben tervezi-e elkészítését. 

A régióban 22 olyan önkormányzat található (10 Csongrád megyében, 6-6 
Bács-Kiskun és Békés megyében), ahol mindhárom eszköz együttesen rendelke-
zésre áll, tehát készült települési ifjúsági stratégiát megalapozó ifjúságkutatás, el-
fogadásra került a koncepció és a hozzá kapcsolódó cselekvési terv. A települések 
50%-a város (11), 2 megyei jogú város, 3 nagyközség és 6 község.

Ifjúsági koncepcióval összesen 31 önkormányzat rendelkezik, további 39 a köz-
eljövőben tervezi elkészítését. A legtöbb ifjúsági koncepció Csongrád megye tele-
pülési önkormányzatainál került elfogadásra (13, ebből 9 községben), Bács-Kiskun 
megyében 10 (legtöbb városi szinten – 7), míg Békés megyében 8 (50%-a nagyköz-
ségben). A cselekvési tervek vonatkozásában a megyék között az előbbivel azonos 

14. Táblázat: Ifjúsági alapok nagysága
Esetszám Legkevesebb (Ft) Legtöbb (Ft)

Bács-Kiskun 4 2.500.000 8.000.000
Békés 3 450.000 4.000.000
Csongrád 2 3.716.000 5.000.000
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mérték figyelhető meg (Csongrád: 10, Bács-Kiskun: 8, Békés: 6), és a településtípus 
szerinti tendencia is nagyon hasonló.

Az öt vizsgált szempontot telepü-
lésméret szerinti megoszlásban, me-
gyénként mutatja be a következő ábra. 
Összességében azt láthatjuk, hogy leg-
nagyobb arányban ifjúságkutatás 
készült (44 önkormányzat), számosság-
ban ezt követi a koncepciókészítést ter-
vező önkormányzatok száma (39).

 A 31 ifjúsági stratégiával vagy kon-
cepcióval rendelkező települést vizsgál-
va 24 esetben (77,4%) a koncepcióhoz 
cselekvési terv is készült. 2 koncepci-
óval rendelkező település nem terve-
zi cselekvési terv készítését, 5 esetben 
pedig nem volt válasz vagy információ 
a cselekvési terv készítésének tervezé-
sével kapcsolatban. 

A megyei szintű ifjúságpolitikai ter-
vezés tekintetében azt láthatjuk, hogy 
a felmérés időpontjában a megyékben élő fiatalok élethelyzetét felmérő kutatás 
nem volt, Csongrád megye 2009. őszén tervezi elkészítését. Ifjúsági koncepció 
mindhárom megyében rendelkezésre áll, a Bács-Kiskun (2007-2013) és a Csongrád 
megyei (2008, 7 évre szól) elfogadásra került a Közgyűlések által, Békés megyében 
2009. őszén kerül napirendre. Cselekvési terv Csongrád megyében két évre készült, 
Bács-Kiskun megyében 2007-2013-ig, évente meghatározott konkrét feladatokkal. 
Békés megyében tervezik elkészítését.

Változások a 2005. évi ifjúsági helyzetelemzéshez képest:
2005-ben a települések közel 12% (28 db) rendelkezett ifjúsági koncepcióval, to-•	
vábbi 77 tervezte, hogy készít – a tervek realizálódását nem mutatják a 2008-as 
számadatok. Az arány 13,2%-ra csökkent, akárcsak a koncepciókészítést tervező 
önkormányzatok száma is (39-re);
A megyei jogú városok közül 2005-ben egy rendelkezett koncepcióval, 2008-ban •	
kettő (Kecskemét és Békéscsaba), Szeged és Hódmezővásárhely a közeljövőben 
tervezi elkészítését; a városokat és községeket tekintve lényegében nem változott 
az arány;
Pozitív irányú elmozdulás figyelhető meg azon települések arányában, ahol az ifjú-•	
sági koncepcióhoz cselekvési terv készítése is társult, ez 53,3%-ról 77,4%-ra nőtt.

3.2.2. Gyermek- és ifjúsági önkormányzat 
A válaszadó települések közel 12%-án működik gyermek és/vagy ifjúsági ön-

kormányzat (28), megyei bontású megoszlásuk: Bács-Kiskun megye – 7 települé-
sen, Békés megye – 6 településen, Csongrád megye – 15 településen. A működő 

47. ábra: ifjúságpolitikai tervezés eszközei
településméret szerinti bontásban

48. ábra: Van-e az önkormányzatnak ifjúsági koncepciója
és cselekvési terve, illetve tervezi-e elkészítését?
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korosztályi önkormányzatok 78,5%-át (22) vonják be az ifjúságot érinti önkormány-
zati döntési folyamatokba. 

Felmérésünkben rákérdeztünk arra is, hogy az önkormányzatok milyen eszkö-
zökkel támogatják a fiatalok települési szintű érdekképviseleti fórumait: pénzügyi 
támogatást kap 15 ifjúsági önkormányzat (legkevesebb 50.000, legtöbb 5.500.000 
Ft-ot), természetbeni támogatást 22 ifjúsági önkormányzat (döntően térítésmen-
tes helyiség- és eszközhasználati lehetőséget), egyéb jellegű támogatást pedig 12 
ifjúsági önkormányzat (szakmai segítségnyújtás, média megjelenés, programszer-
vezés, táborozási lehetőség, stb.). 

A dél-alföldi régió országos szinten erősnek mondható a települési szintű diák-, 
illetve gyermek-és ifjúsági önkormányzatok számát tekintve. A DARISZI adatbázi-
sában 2009 elején 26 ilyen jellegű informális csoport szerepelt. 2009-ben e szerve-
ződéseknek két hálózata is működött régiónkban. Az egyik a Homokháti kistérség 
településeinek egy részén tevékenykedő gyermek- és ifjúsági önkormányzatokat 
(továbbiakban: GYIÖK-öket) igyekezett tömöríteni, Homokháti Kistérség Gyermek- 
és Ifjúsági Önkormányzata elnevezéssel. Ez a hálózat már 2003 óta működik. A má-
sik együttműködés előzménye a 2008 novemberében megrendezésre került „Régió 
légió, avagy magyar fiatalok a DKMT Eurorégióért” című szeminárium volt, melynek 
egyik célja a regionális GYIÖK hálózat megalapozása volt. Ezt követően a Fiatalok 
Lendületben Program támogatásával került megalakításra 2009-ben a Dél-alföldi 
Gyermek- és/vagy Ifjúsági Önkormányzatok Szövetsége (DARGYIÖSZ) elnevezésű 
informális szerveződés, amely aktivizálni kívánta a régió GYIÖK-jeit. 2009 végére 
sajnos mindössze 7 aktív tagja maradt a hálózatnak. 2009 végén kezdeményezés 
történt arra vonatkozóan, hogy a HKGYIFÖ és a DARGYIÖSZ között együttműködés 
induljon meg, remélhetőleg ez 2010-ben meg is valósul.

Megyei szintű gyermek- és/vagy ifjúsági érdekképviseleti fórum két megyében 
működik – különböző formában: a Csongrád Megyei Ifjúsági Fórum (CSIF) és a Bé-
kés Megyei Ifjúsági Önkormányzat, Bács-Kiskun megyében 2009. őszén tervezik 
létrehozását. Az ifjúságot érintő megyei önkormányzati döntések előkészítésébe, 
illetve végrehajtásába a Békés megyei ifjúsági érdekképviselet tagjait vonják be, ők 
változó összegű pénzügyi támogatásban (2009-ben 1.8 millió Ft), illetve természet-
beni támogatásban is részesülnek. A Csongrád Megyei Ifjúsági Fórum jellemzően 
gyűléseik lebonyolításához kap helyszínt a Megyei Önkormányzattól.

2008-ban rákérdeztünk arra is, hogy az ifjúsági korosztály képviselői jelen van-
nak-e a települési önkormányzatok 
képviselő testületében. Az eredmé-
nyek azt mutatják, hogy minden ötö-
dik településen (22,5%) vesz részt 30 év 
alatti személy a testületek munkájában 
(legtöbb 5 fő Kiskunhalason), ez regio-
nális szinten 72 fő korosztályi képvise-
lőt jelent. A megyei közgyűlésekben 
– a válaszok alapján – nincsenek 30 év 
alatti tagok. 49. ábra: Van-e a képviselőtestületnek 30 év alatti tagja?



73

Változások a 2005. évi ifjúsági helyzetelemzéshez képest:
a megyei jogú városok esetében változatlan az ifjúsági önkormányzatok száma •	
(3), azonban a városokban és a községekben számottevően kevesebb ifjúsági ön-
kormányzat működését jelezték 2008-ban, a ifjúságot érintő döntésekbe való be-
vonásuk mértéke a községek esetében nőtt, a városoknál csökkent;
73,3%-ról 78,6%-ra nőtt a települési önkormányzattól természetbeni támogatást •	
kapó ifjúsági önkormányzatok száma, viszont pénzbeli támogatást 2008-ban 
csak 53,6% (15) kapott, szemben a 2005-ben felmért 62,2%-kal.

3.2.3. Ifjúsági közösségi terek 
A fiatalok szempontjából a települé-

sükhöz való kötődés fontos szempont-
ja, hogy rendelkezésre állnak-e általuk 
szabadon igénybe vehető közösségi te-
rek, milyen lehetőségek adottak ahhoz, 
hogy szabadidejüket eltöltsék. A kuta-
tás keretében nem volt lehetőségünk 
felmérni azt, hogy a meglévő közösségi 
terek milyen minőségűek, azonban rá-
kérdeztünk arra, hogy pályázott-e a te-
lepülés közösségi tereinek fejlesztésére. 
(50. ábra)

A mintában szereplő települések 
53%-a, 125 település pályázott közössé-
gi tereinek fejlesztésére, amely azt mu-
tatja, hogy minden második település 
törekszik arra, hogy minőségileg fejlesz-
sze a fiatalok számára igénybe vehető 
tereket. A benyújtott pályázatok típusát 
az 51. ábra mutatja; az egyéb pályáza-
tok kategóriában jelennek meg példá-
ul a KIHOP, LEADER pályázatok, illetve a 
TÁMOP 5.2.5 Gyermekek és fiatalok in-
tegrációs programjaira benyújtott fej-
lesztések is. A meglévő önkormányzati 
intézmények, létesítmények között cél-
zottan a művelődési házakat, az ifjúsági 
klubokat, teleházakat, ifjúsági házakat 
és a fiatalok számára információs szol-
gáltatást nyújtó ifjúsági információs és 
tanácsadó irodákat, valamint informá-
ciós pontokat mértük fel. (52. ábra) 

A célzottan a fiatalok számára szol-
gáltatást nyújtó intézmények, közössé-

50. ábra: Pályázott-e a települési közösségi tér fejlesztésére?

51. ábra: Pályázati aktivitás - közösségi tér fejlesztések

52. ábra: milyen önkormányzati intézmények, létesítmények szolgálják 
a gyermekek és fiatalok szabadidő eltöltését?

53. ábra: ifjúsági szolgáltatást nyújtó közösségi terek megyék szerinti bontásban
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gi terek megoszlását mutatja a következő ábra, amelyből már jóval kedvezőtlenebb 
kép rajzolódik ki. Különösen riasztóak az adatok az Ifjúság2008 kutatás releváns 
adataival összevetve, amelyek azt jelezték, hogy mennyire tartják szükségesnek a 
közösségi, ifjúsági információs tereket a fiatalok. (53. ábra)

3.2.4. Egyéb eszközök 
Kutatásunk során arra is kíváncsiak 

voltunk, hogy milyen egyéb eszközök-
kel támogatják az önkormányzatok a 
helyi fiatalokat. Leggyakoribb eszközök 
az ösztöndíjak, tehetséggondozási ala-
pok (Bursa Hungarica, Arany János 
program), amellyel a települések 84%-
a segíti a fiatalokat. Gyakori eszköznek 
tekinthető a fiatalok lakáshoz jutásá-
nak támogatása is, amellyel a válaszadó önkormányzatok közel 50%-a igyekszik tá-
mogatni a korosztályt. A fenti két kategórián túli egyéb eszközökkel a települések 
ötöde rendelkezik, ezen eszközök skálája nagyon széles (életkezdési támogatástól 
egészen a sporttámogatásokig, illetve a nem anyagi jellegű ifjúság- és közösségfej-
lesztő programokig). 

Természetesen a településen élő 
fiatalokat az önkormányzatok több 
eszközzel is támogathatják, az ered-
mények azt mutatják, hogy az általunk 
megadott három fő kategória eszközeit 
csak az önkormányzatok 6%-a biztosít-
ja. Ennél jóval gyakoribb, hogy két esz-
közcsoport elérhető a fiatalok számára (41,6%) az érdemben válaszolók arányában.

 
3.3. IFjúSÁgI Célú CIVIl SzeRVezeTek A RégIóBAn 

A dél-alföldi régió ifjúsági civil szegmensének vizsgálatakor nem tekinthetünk 
el a régió általánosságban vett civil aktivitásától, hiszen egyrészt az ifjúsági terület 
nem rendelkezik önálló NSZOR kóddal (és így közvetlenül nem határozható meg 
számuk), másrészt az ifjúságot célzó projekteket sem csupán a fiatalok közösségei, 
korosztályi ifjúsági szervezetek valósítanak meg. A fiatalok közösségi részvételére 
vonatkozó kutatási adatokat a Helyzetelemzés I. fejezetében már bemutattuk, a ré-
gió ifjúsági célú forrásfelvételét pedig a későbbiekben tárgyaljuk. 

Az önkormányzati ifjúsági munka felmérésekor vizsgáltuk a települési ifjúsági 
szervezetek számosságát is, illetve kapcsolatukat a helyi önkormányzattal.

A mintából 194 önkormányzat válaszolt azon kérdésünkre, hogy, az önkor-
mányzat illetékességi területén működik-e gyermek- és ifjúsági ügyekkel foglalko-
zó nonprofit szervezet. 54 önkormányzat szerint nincs ilyen szervezet a településen, 
vagy az önkormányzat nem tud működésükről. Összesen 140 önkormányzat jelez-

54. ábra: milyen egyéb eszközökkel támogatja 
az önkormányzat a település ifjúságát?

55. ábra: mennyi eszközcsoporttal támogatják 
az egyes önkormányzatok a településen élő fiatalokat?
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te, hogy van ifjúsági célú nonprofit szervezet a településen, ez regionálisan 758 if-
júsági szervezetet jelent a válaszadók becslése szerint. Az önkormányzatok által 
szolgáltatott adatok alapján aktívnak mondható ifjúsági civil élet van a következő 
településeken: Kistelek (14); Mórahalom (7); Domaszék (8); Szeged (200); Szentes 
(20). Baja (7); Kecskemét (50); Kiskőrös (8), Kiskunfélegyháza (12); Kiskunhalas (32), 
Lajosmizse (7), Békéscsaba (35); Mezőberény (11); Elek (12); Dombegyház (8); Oros-
háza (31); Gyomaendrőd (19); Szarvas (10).

Az önkormányzatok és a helyi ifjú-
sági nonprofit szervezetek közötti kap-
csolat jellegét vizsgálva azt láthatjuk, 
hogy a 140 önkormányzatnak 14,3%-a 
(20 önkormányzat) ad át feladatot ezen 
szervezeteknek valamilyen formában. 
Leggyakoribb kapcsolattípus (80,7%) az 
együttműködés egyes programokban, 
ezt szorosan követi (71,4%) az anyagi támogatás biztosítása a szervezetek számára. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a nonprofit szervezek ezer lakosra 
jutó száma (sűrűségi mutató) régiónkban kissé elmarad az országos átlagtól (6,2) – 
Bács-Kiskun megye 6,0, Békés megye 5,6, Csongrád megye 6,1, számuk 2007-ben 
7.880 volt. 47

A mellékelt táblázat a 
2005. és 2008. évben, a ré-
gióból az NCA regionális 
kollégiumához működési 
pályázatot benyújtó, valamint a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanácshoz pályázó ci-
vil szervezetek 48 adatait mutatja.

Az ifjúsági civil szerve-
zetek vizsgálatának másik 
szempontját jelenti, ameny-
nyiben azokat a megyei 
bíróságoknál bejegyzett 
szervezeteket vizsgáljuk, amelyek nevében az „ifjúság”, „ifjúsági” szavak valamelyi-
ke szerepel. Ennek alapján 201 szervezetet találhatunk dél-alföldön: Bács-Kiskun 
megyében 78 db, Békés megyében 55 db, Csongrád megyében 68 db. Az NCA re-
gionális kollégiumához benyújtott működési célú pályázati aktivitás alapján lénye-
gesen kevesebb a számuk, rendre: 19, 11, 18.

A szervezetek 30%-a alapítványi formában, 67% pedig társadalmi szervezet-
ként került bejegyzésre.

Cél szerinti tevékenység alapján a szervezetek (ifjúsági (célú) tevékenységet 
a fentebb említett okokból nem tudnak megjelölni bejegyzéskor) 14 kategóriába 
oszlanak. 

47 Nonprofit szervezet Magyarországon 2007, Központi Statisztikai Hivatal, 2009.
48 DARIT pályázatokra fiatalok közösségei is pályázhatnak, nem csak bejegyzett civil szervezetek. A 

2008-as számadat csak a civil szervezeteket tartalmazza.

56. ábra: milyen típusú kapcsolatban áll döntően az önkormányzat 
az illetékességi területén működő gyermek- és ifjúsági ügyekkel 

foglalkozó nonprofit szervezetekkel?

NCA2005 NCA2008 DARIT2005 DARIT2008 Önk. jelz.
Bács-Kiskun 480 455 62 50 213
Békés 566 529 34 38 210
Csongrád 652 604 108 71 335
Régió összesen 1698 1588 204 159 758

A szervezetek típus szerinti megoszlása megyénként

Alapítvány Társadalmi
 szervezet Közalapítvány Összesen

Bács-Kiskun 25 52 1 78
Békés 14 38 3 55
Csongrád 22 45 1 68
Régió összesen 61 135 5 201
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Leggyakoribb a kulturális tevé-
kenység megjelölése (28%), illetve 
az egyéb kategória (25%), majd ezt 
követi a sporttevékenység és a szo-
ciális tevékenység (12% és 11%). Az 
57. ábra megoszlásukat mutatja. A 
területi elemzés szempontjait to-
vább bontva közelítő képet kapha-
tunk a régió kistérségeiben található 
ifjúsági szerveződések arányáról. Mi-
vel teljes megbízhatóságú számadatok nem állnak rendelkezésre, ezért leginkább 
annak bemutatására alkalmas a következő ábra, hogy a kistérségek egymáshoz ké-
pest mennyire tekinthetőek aktívnak az ifjúsági szervezeti szempontból.

 
3.4 IFjúSÁgI Célú FORRÁSOk – A RégIó FORRÁSFelVéTele
a.) Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram

A Gyermek- és Ifjúsági Alap által központilag elosztott források összege 2007 és 
2009 között jelentősen csökkent: míg 2007-ben a két pályázati kategóriában több 
mint 85 milliót osztottak szét, ez az összeg 2008-ra 66 millióra, 2009-re pedig alig 
több mint 55 millióra csökkent országosan. Olyan rendezvényekkel, illetve progra-
mokkal lehet pályázni, amik országos, vagy legalább két statisztikai régióra kiterje-
dő jelentőségűek. A régió forrásfelvételét 2007-2009 között a15. táblázat mutatja.

57. ábra: „ifjúság(i) nevű” civil szervezetek megoszlása 
cél szerinti tevékenység alapján

58. ábra: Civil szervezeti aktivitás kistérségenként
jelmagyarázat: kistérségek - a (bácsalmási); B (bajai); C (jánoshalmi); D (kalocsai); e (kecskeméti); f (kiskőrösi); g (kiskunfélegyházi); H (kiskunhalasi); 
i (kiskunmajsai); j (kunszentmiklósi); K (békéscsabai); l (békési); m (gyulai); n (mezőkovácsházi); o (orosházi); P (sarkadi); Q (szarvasi); R (szeghalmi); 

s (csongrádi); sz (hódmezővásárhelyi); t (kisteleki); ty (makói); V (mórahalmi); z (szegedi); zs (szentesi).

15. Táblázat: GYIA pályázatok 2007-2009.
A GYIA pályázataira a dél-alföldi régióból beérkezett igény, és a megítélt támogatások összege

Igényelt összeg Elnyert összeg
Bács-K Békés Csongrád DA Bács-K Békés Csongrád DA

2007 10.750.957 7.237.830 27.359.085 45.347.872 7.292.957 1.606.630 11.471.701 20.371.288
2008 7.785.040 4.350.000 14.954.500 27.089.540 3.012.000 2.056.000 6.461.600 11.529.600
2009 6.957.000 4.830.000 19.556.507 31.343.507 1.550.000 0 2.000.000 3.550.000
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A pályázati aktivitás és az elnyert támogatások összegéből is jól látszik, hogy a 
régióban Békés megye ifjúsági célú pályázóinak forrásfelvevő képessége a legala-
csonyabb, hozzátéve, hogy Bács-Kiskun is jelentősen elmarad Csongrád megye 
szervezeteitől. 

A támogatásintenzitást tekintve a 
dél-alföldi régió 2007-ben és 2008-ban 
az országos átlagot 5-7%-os meghala-
dó mértékben volt eredményes, ezzel 
szemben 2009-ben ellentétes tenden-
cia mutatkozott: a 17,05%-os országos 
támogatottsághoz csupán 11,37%-os 
regionális támogatási arány kapcsoló-
dik. 

A forrásfelvétel eredményességét 
mutatja a régió pályázói által kért ösz-
szegek és a számukra megítélt össze-
gek aránya az országosan összesen 
beérkezett igények és kiosztott forrá-
sok viszonylatában. Itt – hasonlóan az előző diagramhoz –, azt láthatjuk, hogy míg 
2007-ben és 2008-ban a megítélt összegek százalékos aránya meghaladja a kért 
összegek részesedését országosan, addig 2009-ben ez az „előny” nem csupán mér-
séklődött, hanem visszájára is fordult. 

b.) Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács
DARIT által kiosztott keretek (ezer Ft): 2006: 51.419 Ft; 2007: 29.282 Ft; 2008: 

30.834 Ft; 2009: 19.530 Ft; 2009 maradvány: 11.531 Ft.

2006 és 2009 között, a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács által kiírt 22 pályá-
zati kategóriára összesen 1588 db pályamű érkezett be, ebből 828 db projektet tá-
mogatott a Tanács, ez 52,14% -os arány.  

Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács által kiírt pályázati kategóriák
(2006-2009)

2006:
Gyermek és ifjúsági programok támogatására•	
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének támogatására•	
Ifjúsági szervezeteknek, ifjúságsegítőknek, kortárssegítőknek szóló képzések •	
támogatása
Ifjúsági szervezetek kiadványainak és egyéb promóciós anyagainak készítésé-•	
nek támogatására

59. ábra: támogatásintenzitás 2007-2009. év

Év
DA régió – kért összeg 

az országos támogatási 
igény arányában

DA régió – megítélt ösz-
szeg az országosan kiosz-
tott források arányában

2007 10,29% 12,19%
2008 11,37% 14,56%
2009 9,58% 6,36%

DARIT forrásokra benyújtott és nyertes pályázatok száma, 2006-2009*.
Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Benyújtott 279 89 76 44 218 69 46 44 400 144 100 79
nyertes 137 56 42 20 102 45 31 25 179 77 65 49

*A 2009. évi maradványösszegre (11.531.000 Ft a pályázat megjelenésekor) kiírt IFJ-GY-DA-09-C (Ifjúsági kezdeményezések) pályázat elbírálására 
2010. első negyedévében kerül sor, ezért a táblázat adatai 2009. évre nem teljes körűek.
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Gyermek és ifjúsági táborozások•	
IV. Dél-alföldi regionális gyermek és ifjúsági együttműködési fórum és kiállítás •	
létrejöttének támogatására
Dél-alföldi régió ifjúsági stratégiájának az elkészítésének a támogatására•	
Régió legjobb ifjúsági projektjeit bemutató kiadvány elkészítésének a támo-•	
gatására

2007:
Gyermek és/vagy ifjúsági programok támogatására•	
Komplex ifjúsági fejlesztési programok támogatására•	
Ifjúsági szervezeteknek, ifjúságsegítőknek, kortárssegítőknek szóló képzések •	
támogatására
Ifjúsági szervezetek kiadványainak készítésének a támogatása•	
IV. Dél-alföldi regionális gyermek és ifjúsági együttműködési fórum és kiállí-•	
tás létrejöttére 
Ifjúságügy területén a 2007. évi pályázati kategóriákba bele nem férő kezde-•	
ményezések támogatására
Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatására•	

2008:
Ifjúsági kezdeményezések támogatása•	
V. Dél-alföldi regionális gyermek és ifjúsági együttműködési fórum és kiállítás •	
létrejöttére Ifjúsági kezdeményezések támogatása
Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatása•	

2009:
Ifjúsági kezdeményezések támogatására•	
VI. Dél-alföldi regionális gyermek és ifjúsági együttműködési fórum és kiállí-•	
tás létrejöttére Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok tá-
mogatása

Az adott év igényelt összegeit, beérkezett pályázatok számát döntően befolyá-
solták az adott év pályázható keretösszege, a kiírás témakörei, illetve az adott felhí-
vásnál meghatározott pályázói kör. Összességében elmondható, hogy minden 
évben jóval nagyobb az igényelt támogatási összeg a pályázati kiírásokra, mint a 
rendelkezésre álló kiosztható régiós keret. 2006 – ban 4.5 –szer nagyobb volt az 
igényelt összeg, mint a ténylegesen felhasználható támogatási összeg. Ez az arány, 
a régiós keretek csökkenésével – így a benyújtott pályázatok számával arányosan – 
csökkent (2007-ben 2.79, 2008-ban 2.18, 2009-ben 2.79).

16. Táblázat: A DARIT pályázataira beérkezett igény, és a megítélt támogatások összege (2006-2009)
Igényelt összeg (Ft) Elnyert összeg (Ft)

Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen Bács-K Békés Csongrád Összesen
2006 74 866 900 57 524 107 101 370 236 233 761 243 15 878 000 13 481 700 22 059 300 51 419 000
2007 24 892 804 18 235 820 38 832 102 81 960 726 10 131 300 6 841 000 12 310 100 29 282 400
2008 23 174 185 13 336 240 30 814 681 67 325 106  9 271 035 7 038 000 14 525 485 30 834 520
2009 14 603 440 14 729 396 25 199 012 54 531 848 4 064 800 5 001 950 10 463 250 19 530 000
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Gyermek és ifjúsági táborozások•	
IV. Dél-alföldi regionális gyermek és ifjúsági együttműködési fórum és kiállítás •	
létrejöttének támogatására
Dél-alföldi régió ifjúsági stratégiájának az elkészítésének a támogatására•	
Régió legjobb ifjúsági projektjeit bemutató kiadvány elkészítésének a támo-•	
gatására

2007:
Gyermek és/vagy ifjúsági programok támogatására•	
Komplex ifjúsági fejlesztési programok támogatására•	
Ifjúsági szervezeteknek, ifjúságsegítőknek, kortárssegítőknek szóló képzések •	
támogatására
Ifjúsági szervezetek kiadványainak készítésének a támogatása•	
IV. Dél-alföldi regionális gyermek és ifjúsági együttműködési fórum és kiállí-•	
tás létrejöttére 
Ifjúságügy területén a 2007. évi pályázati kategóriákba bele nem férő kezde-•	
ményezések támogatására
Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatására•	

2008:
Ifjúsági kezdeményezések támogatása•	
V. Dél-alföldi regionális gyermek és ifjúsági együttműködési fórum és kiállítás •	
létrejöttére Ifjúsági kezdeményezések támogatása
Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatása•	

2009:
Ifjúsági kezdeményezések támogatására•	
VI. Dél-alföldi regionális gyermek és ifjúsági együttműködési fórum és kiállí-•	
tás létrejöttére Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok tá-
mogatása

Az adott év igényelt összegeit, beérkezett pályázatok számát döntően befolyá-
solták az adott év pályázható keretösszege, a kiírás témakörei, illetve az adott felhí-
vásnál meghatározott pályázói kör. Összességében elmondható, hogy minden 
évben jóval nagyobb az igényelt támogatási összeg a pályázati kiírásokra, mint a 
rendelkezésre álló kiosztható régiós keret. 2006 – ban 4.5 –szer nagyobb volt az 
igényelt összeg, mint a ténylegesen felhasználható támogatási összeg. Ez az arány, 
a régiós keretek csökkenésével – így a benyújtott pályázatok számával arányosan – 
csökkent (2007-ben 2.79, 2008-ban 2.18, 2009-ben 2.79).

60. ábra: igényelt támogatási összegek/megítélt támogatási összegek aránya 
megyei bontásban (m ft-ban), 2006-2009.

A nyertes pályázatok számát jelen-
tős mértékben befolyásolta a keretösz-
szeg mellett a Tanács támogatási elve. 
Sok pályázatot támogatni, az igényelt 
összegnél jóval kevesebb összeggel, 
vagy kevesebb pályázatot támogatni 
az igényelt összeghez közelítve. A Dél-
alföldi Regionális Ifjúsági Tanács az 
utóbbi támogatási elvet („kevesebb pá-
lyázatot támogatni az igényelt összeg-
hez közelítve”) követi. 2006 – ban 897 
benyújtott pályázatból 418 db támoga-
tott (50,1%), míg ez az arány 2007-ben 
a rendelkezésre álló keretösszeg, és a 
benyújtott pályázatok számának erős 
csökkenése következtében 302 db/ 
178 db (58,9%), 2008-ban 222 db/138 
db (62,86%), 2009-ben 167 db/ 94 db 
(56,28 %).

2007-től új elektronikus pályázat-
kezelő rendszer  került bevezetésre  (EPER), amelyet azóta  is az ESZA Nonprofit Kft. 
üzemeltet.  

A DARIT döntése alapján, egészen a 2009-es pályázati kiírások megjelenésé-
ig lehetősége volt a pályázó szervezeteknek mind papíralapon, mind elektronikus 
formában benyújtani a pályázatokat, azonban a papíros pályázatok száma évről év-
re csökkent. 2006-ban 79 db, 2007-ben 61 db, 2008-ban már csak 25 db pályázat ér-
kezett be papír alapon.

A formai hiányos pályázatok aránya a papír alapú pályázatok esetében maga-
sabb volt, mint az EPER rendszerben benyújtott pályázatok esetében. Ezen kiírások 
esetében formai hiányosság esetén még volt 15 napos hiánypótlási lehetőség. A 
hiánypótlás „megszüntetésével” párhuzamosan szűnt meg a papír alapú pályázat 
benyújtásának lehetősége.  Az EPER rendszer ellenőrzési moduljának bevezetésé-
vel azonban a formai hiányos pályázatok száma lecsökkent (10,7%).

2009 – ben a DARIT díjátadó ünnepséget rendezett hagyományt teremtő szán-
dékkal, melynek célja a DARIT által kiírt pályázati kategóriákon nyertes szervezetek 
köszöntése, (Elismerő oklevél átadásával). A sikeres pénzügyi és szakmai beszámo-
ló elkészítésének segítését szolgálva, tanácsadó napokat szervez minden évben az 
irodával együttműködve, amelyet a nyertes szervezetek nagyon pozitívan fogad-
tak. A nem nyertes pályázók fejlesztését „nyertes – nem nyertes” pályázók szakmai 
találkozóinak szervezésével valósítja meg, ahol a projektgeneráláson kívül lehető-
ség nyílik pályázati szakértők, nyertes pályázók tapasztalatainak megismerése is.  

61. ábra: a DaRit által kiírt pályázati kategóriákra benyújtott pályázatok száma/
nyertes pályázatok aránya (2006-2009)
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c.) Fiatalok Lendületben Program

2007-ben indult útjára a Fiatalok Lendületben Program, mely az Ifjúság 2000-
2006 Programhoz képest számos változást hozott. A leginkább szembetűnő 
változást az Ifjúság 2000-2006 Program „Metszéspont projektek” alprogram meg-
szüntetése, illetve az új Program 1.3-as (Ifjúsági demokráciaprojektek) és 5.1-es (A 
fiatalok és az ifjúságpolitikai döntéshozók találkozói) Alprogramjainak megjele-

17. Táblázat: FLP 2006.
2006 Ifjúság 2000-2006 Programra a régióból beérkezett és nyertes pályázatok száma, megítélt összeg

Program
Bács-Kiskun Békés Csongrád

Beérkezett 
(db)

Nyertes 
(db)

Megítélt 
összeg (€)

Beérkezett 
(db)

Nyertes 
(db)

Megítélt 
összeg (€)

Beérkezett 
(db)

Nyertes 
(db)

Megítélt 
összeg (€)

1. „fiatalok európáért” - ifjúsági cserék 7 4 87 032 5 4 36 747 12 6 102 921
2. európai önkéntes szolgálat 8 4 19 340 3 3 3 919 12 11 18 534
3. ifjúsági kezdeményezések 13 4 23 131 1 0 0 13 3 14 003
4. metszéspont projektek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. fejlesztő projektek 3 3 42 264 0 0 0 8 7 60 368
Összesen 31 15 171.767 9 7 40.666 45 27 195 826

18. Táblázat: FLP 2007.
2007 Fiatalok Lendületben Programra a régióból beérkezett és nyertes pályázatok száma, megítélt összeg

Program
Bács-Kiskun Békés Csongrád

Beérkezett 
(db)

Nyertes 
(db)

Megítélt 
összeg (€)

Beérkezett 
(db)

Nyertes 
(db)

Megítélt 
összeg (€)

Beérkezett 
(db)

Nyertes 
(db)

Megítélt 
összeg (€)

1.1 ifjúsági cserék 12 4 10 973 5 0 0 7 3 21 988
1.2 ifjúsági kezdeményezések 2 0 0 3 0 0 12 6 37 632
1.3 Demokrácia projektek 1 1 22 607 0 0 0 0 0 0
2. eVs projektek 2 2 21 580 1 1 2 300 1 1 10 060
3. fiatalok a világban 2 0 0 1 1 8 537 5 2 27 940
4.3 Képzés és hálózatépítés 1 1 15 013 0 0 0 3 2 8 082
5.1 a fiatalok és az ifjúságpolitikai 
döntéshozók találkozói 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Összesen 20 8 70 173 10 2 10 837 29 14 105 702

19. Táblázat: FLP 2008.
2008 Fiatalok Lendületben Programra a régióból beérkezett és nyertes pályázatok száma, megítélt összeg

Program
Bács-Kiskun Békés Csongrád

Beérkezett 
(db)

Nyertes 
(db)

Megítélt 
összeg (€)

Beérkezett 
(db)

Nyertes 
(db)

Megítélt 
összeg (€)

Beérkezett 
(db)

Nyertes 
(db)

Megítélt 
összeg (€)

1.1 ifjúsági cserék 11 5 101 642 2 2 8 521 3 2 19 748
1.2 ifjúsági kezdeményezések 2 0 0 4 1 7 958 14 8 47 809
1.3 Demokrácia projektek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. eVs projektek 1 1 7 290 0 0 0 3 2 18 438
3. fiatalok a világban 1 0 0 1 1 11 650 8 2 45 462
4.3 Képzés és hálózatépítés 4 4 54 875 2 2 26 930 3 0 0
5.1 a fiatalok és az ifjúságpolitikai 
döntéshozók találkozói 0 0 0 0 0 0 1 1 7 340

Összesen 19 10 163 807 9 6 55 059 32 15 138 797

20. Táblázat: FLP 2009.
2009 Fiatalok Lendületben Programra a régióból beérkezett és nyertes pályázatok száma, megítélt összeg

Program
Bács-Kiskun Békés Csongrád

Beérkezett 
(db)

Nyertes 
(db)

Megítélt 
összeg (€)

Beérkezett 
(db)

Nyertes 
(db)

Megítélt 
összeg (€)

Beérkezett 
(db)

Nyertes 
(db)

Megítélt 
összeg (€)

1.1 ifjúsági cserék 7 2 5 300 4 3 27 820 8 5 90 147
1.2 ifjúsági kezdeményezések 3 2 16 449 4 3 15 478 17 3 23 646
1.3 Demokrácia projektek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. eVs projektek 0 0 0 1 1 3 298 5 2 17 625
3. fiatalok a világban 2 2 54 531 2 1 5 500 0 0 0
4.3 Képzés és hálózatépítés 3 3 18 009 1 1 17 532 5 3 19 291
5.1 a fiatalok és az ifjúságpolitikai 
döntéshozók találkozói 1 0 0 0 0 0 0 0 0

összesen 16 9 94 289 12 9 69 628 35 13 150 709
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nése jelentette. Előbbi megszüntetését annak sikertelensége indokolta. A két új 
alprogram az elmúlt 3 évben nem tartozott a legkedveltebbek közé Dél-Alföldön, 
de egész Magyarországon is csak kisszámú pályázat került benyújtásra az említett 
időszakban.

Az Ifjúság 2000-2006 Program záró értékelése alapvetően pozitívnak ítélte a 
Program hatását az európai ifjúsági munka fejlődésére. Megfogalmazta azonban 
azt a problémát, hogy a Programban csak kis százalékban vettek részt a hátrányos 
helyzetű fiatalok, annak ellenére, hogy a Program egyik prioritása a hátrányos hely-
zetű fiatalok bevonása volt. Statisztikai adatok a Fiatalok Lendületben Program 
keretében eddig megvalósult projektekre vonatkozóan egyelőre nem állnak ren-
delkezésünkre, azonban a Dél-Alföldre vonatkozóan kijelenthető, hogy továbbra is 
meglehetősen alacsony a bevont hátrányos helyzetű fiatalok száma. 

A Dél-alföldi régió a Fiatalok Lendületben Program Alprogramjai közül az or-
szágos átlagnál sikeresebben szerepel az 1.1 (Ifjúsági cserék), az 1.2 (ifjúsági kezde-
ményezések és 4.3 (Képzés és hálózatépítés) Alprogramokban, viszont az országos 
átlaghoz képest nagyon kevés pályázat kerül benyújtásra a 2. (Európai Önkéntes 
Szolgálat) Alprogramban. Az 1.3 (Ifjúsági demokráciaprojektek) és az 5.1 (A fiatalok 
és az ifjúságpolitikai döntéshozók találkozói) Alprogramokban hasonlóan a többi 
régióhoz, nagyon kevés a beadott és a nyertes pályázatok száma. 

Félidő - Ifjúság 2000-2006 – Program félidős értékelése
a tábla és Penna társadalomkutató Csoport a mobilitás nemzetközi igazgatósága megbízásából társadalomkutatási mód-
szerekkel értékelte az ifjúság 2000-2006 Program első három évének magyarországi eredményeit. arra törekedtünk, hogy 
a Program teljes magyarországi vertikumáról képet nyerjünk, a Program egészére vonatkozó statisztikai mutatóktól kezdve a 
Programot koordináló Riszi-k tevékenységén át egészen a pályázó szervezetekig és a projektekben részt vevő fiatalokig.

d.) TÁMOP 
A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében 2008-ban első 

ízben49 került kiírásra a Gyermekek és Fiatalok integrációs programjai elnevezésű 
háromkomponensű pályázat (TÁMOP 5.2.5/A,B,C). 

Kifejezetten ifjúsági korosztályra irányult a program B komponense, amiben 9 
dél-alföldi szervezet nyert támogatást, közel 142 millió Ft összegben. Ezek közül öt 
Csongrád, 2-2 pedig Bács-Kiskun és Békés megyéből nyújtott be pályázatot. 

49 A TÁMOP 5.2.5 pályázati konstrukciót a 2009-2010. évi akcióterv is tartalmazza, így az 2010-ben is 
meghirdetésre fog kerülni, előre láthatólag az a, b, c komponens 2,5 Mrd Ft keretösszeggel. Forrás: 
www.nfu.hu TAMOP5 AT 2009-2010.
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 SWOT analízis
A dél-alföldi regionális helyzetelemzésben, kiindulva jelen helyzetelemzésben 

leírt, SWOT-elemzés szempontjából releváns adatokból, összevetve az eredménye-
ket a 2005-ös helyzetelemzéssel, konzultálva a régió szakembereivel, támaszkodva 
a RISZI szakmai tapasztalataira a dél-alföldi régióban, az ifjúsági munka szempont-
jából az alábbi gyengeségek, erősségek, lehetőségek és veszélyek leírását tartjuk 
kiemelten fontosnak. A cellák tartalmát a fiatalok, az ifjúsági szakma, és régiónk 
egyik legfontosabb kitörési pontja, a határon átnyúló együttműködések szem-
pontjából strukturáltuk 50.

gyengeSégek
A fiatalok

Nincs elég munkahely, a települések, a régió megtartóereje gyenge•	
Magas a pályakezdők munkanélküliek száma,•	
A fiatalok közéleti passzivitása nagy, a motivációjuk gyenge, aktivitásuk sze-•	
mélyiségfüggő

A szakma
Az ifjúsági munka, mint önálló szakma nem ismert, és nem elismert•	
Az ifjúsági munka „értékesítése”/népszerűsítése alacsony szinten működik•	
Hiányzik a szakma egységes fogalomrendszere, sztenderdjei, öndefiníciója•	
Nincs rendezve a szakma jogszabályi környezet (nincs ifjúsági törvény, az ön-•	
kormányzati törvényből hiányzik az ifjúsági feladatokról rendelkező rész, a fel-
adatokhoz rendelt források biztosítása hiányzik.
Még mindig alacsony azon települések száma, ahol az ifjúsággal való foglal-•	
kozás tervezett
Az önkormányzatok, és a társadalom nagy része problémaként kezeli az ifjú-•	
ságot, nem erőforrásként
A döntéshozók nem szívesen áldoznak erre a területre, fontossági sorrendben •	
a korosztályba történő befektetés háttérbe szorul
Nagyon kevés a terepen dolgozó ifjúságsegítő•	
Elfoglalt, kiégett, fluktuálódó szakemberek, alacsony, és esetleges egzisztencia•	
nincs ifjúsági szakember hálózat•	
 Kevés szervezetnél/intézménynél látszik az utánpótlás az ifjúsági szakembe-•	
rek mögött
A képzőhelyek gyakorlati kompetenciafejlesztése kismértékű•	
A civil szervezetek fenntarthatósága továbbra is esetleges,•	
A területi, szakmai, hálózati együttműködés gyenge•	
Gyenge a szektorok, különösen az önkormányzati intézmények és a civilek kö-•	
zötti együttműködés

50 A SWOT elemzés alapjául az FSZH MOISZ Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda által 2010. 
június 8-án szervezett szakmai-módszertani műhelymunka (II. regionális ifjúsági helyzetelemzés mun-
kaanyagának szakmai egyeztetése) eredményei szolgáltak.
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Nincs igazi „régió tudat” •	
A régióban jelenlévő rossz közlekedés, a fővárostól való nagy távolság,•	
A korosztályi érdekképviselet hiánya középiskola után,•	
Az ifjúsági irodák, az ifjúsági információs pontok hiányoznak, a meglévő keve-•	
sek csak területileg szilánkos szolgáltatást tudnak biztosítani. Ezekkel a szol-
gáltatásokkal csak igen kis részét érjük el a fiataloknak. Az Eurodesk hálózat 
területi lefedettsége egyenlőtlen
A Fiatalok lendületben program nem jut el minden ifjúsági közösséghez•	
Az ifjúság számára meglévő szolgáltatásokhoz történő hozzáférés esélye nem •	
egyenlő, pl a tanyavilágban, kistelepülésen, külterületen élő fiatalok
Az ifjúsági munkának kistérségi szinten elvétve akad megjelenítője•	

DkMT határon átnyúló kapcsolatok
Az angol nyelvismeret hiányossága nehezíti a magyar-magyar kapcsolatokon •	
túlmutató együttműködéseket. 

eRőSSégek
A fiatalok

a régióban több, országosan is erős felsőoktatási intézmény biztosít fejlődési •	
lehetőséget a fiatalok számára
a régió fiataljai az országos átlaghoz képest „sportosabbak” •	
A korosztály életkori sajátosságainál fogva kreatív és innovatív.•	

A szakma
Van a Parlament által nagy többséggel elfogadott Nemzeti ifjúsági Stratégia•	
Vannak ifjúsági célú nemzeti források (SZMM, GYIA, DARIT)•	
Vannak ifjúsági célú nemzetközi források (FLP)•	
Az ifjúsági munkát támogató intézményrendszer elemei (ifjúsági irodák, •	
ISZMK-k, RISZI-k) működnek
Van DARIT, és két megyében megalakultak a megyei ifjúsági tanácsok is•	
Sokat javult 2005-höz képest a közösségi terekkel kapcsolatos infrastrukturá-•	
lis háttér. Beindultak, vagy hamarosan beindulnak a régióban az IKSZT-k, és a 
DAOP 4.1.3-as közösségi tér fejlesztések
Megvalósult TÁMOP 5.2.5 ifjúsági célú fejlesztő projektek•	
Új pályázók jelentek meg a DARIT pályázatok esetében•	
Ifjúsági szakemberek között meglévő kapcsolatrendszerek (lokális, térségi, or-•	
szágos) működnek
Vannak jó projektek, van ezeknek terjeszthető gyűjteményei.•	
A régió több országos szakmai hálózatban is fontos/vezető szerepet játszik •	
(HAYICO, GYIÖT, Teleházak, Nagycsaládosok, JAM, ISZT, Tanyagondnokok...)
Működik a regionális ifjúsági fórum, a szakma számára évente van lehetőség •	
találkozni
Hagyományos, vonzó ifjúsági kis- és nagyfesztiválok kerülnek megrendezésre •	
(Grund, Ladik, SZAR, KörösTorok, SZIN)
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Létrejöttek szolgáltató hálózatok a régióban az önkéntesség népszerűsítése •	
érdekében. Van EuroDesk hálózat.
Nőtt a cselekvési tervvel készítő önkormányzatok aránya•	
Több, országosan is erős felsőfokú intézmény működik a régióban, elindult az •	
ifjúságsegítők akkreditált képzése
Számos ifjúságsegítő hallgató végzett, közülük van több példa is az ifjúsági •	
munkában történő elhelyezkedésre.
Az ifjúsági területen meghatározó, nem-formális képzésekkel foglalkozó, •	
ugyanakkor komoly minőségbiztosítással rendelkező civil szervezet van, ezek 
érdekvédelmi szövetsége is létrejött
Megalakult a drogprevencióval foglalkozó szervezetek és szakemberek regio-•	
nális szakmai és érdekvédelmi szövetsége.

DkMT határon átnyúló kapcsolatok
Tovább erősödött a civil és intézményi együttműködés.•	
Sok szerbiai és romániai ifjúságszakmai kezdeményezés példaértékű, jó min-•	
taként megfontolásra érdemes
Románia EU tagország lett, Szerbia pedig csatlakozásra váró.•	
A magyar, mint közös nyelv könnyebbé teszi a határmenti együttműködése-•	
ket
Javultak a határon átjutás feltételei•	

 

VeSzélyek
Fiatalok

 A fiatalok elvándorolnak, „kibocsátó” régió vagyunk•	
A fiatalok sebezhetőek a munkaerőpiacon, az oktatásban és a szabadidő eltöl-•	
tés viszonylatában
A dohányzás, alkoholfogyasztás, droghasználat az országos mutatói rosszab-•	
bak, mint az országos átlag
Az intenzív kortárskapcsolatok szoros összefüggésben állnak a rizikó maga-•	
tartásokkal
A virtuális közösségek a valós kapcsolatok helyére lépnek, az interneten a fia-•	
talok veszélyeztetettsége megnő

A szakma
A létrejövő DAOP közösségi terekben nem lesznek minőségi ifjúsági szolgálta-•	
tások, végső soron nem fogja a társadalmi részvétel megerősítését szolgálni
 A fejlesztési támogatások segítségével megvalósuló ifjúsági programok, szol-•	
gáltatások szakmai (nem pénzügyi-ügyviteli) monitoringja nem megoldott
Az ifjúsági szakemberek nehézkes részvétele az információs társadalom adta •	
lehetőségek kihasználásában
A fejlesztési források felhasználása nyomán létrejött eredmények, tapasztala-•	
tok nem válnak közös tudássá
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A források rossz hasznosulása,•	
A dél-alföldi ifjúsági szervezetek csökkenő részvétele a GYIA forrásokban•	
 Az ifjúsági szakma politikai befolyásoltsága megnő•	
A szakmai támogató rendszerek (RISZI, ISZMK, CISZOK, EH, KözTámHáló, Köz-•	
oktatási szolgáltatók, Önkéntes központok, Humánszolgáltatók, OFA-ROP há-
lózat, ProHáló, DIA, …) között párhuzamosságok, és lefedetlen szolgáltatási 
területek egyaránt előfordulnak

DkMT határon átnyúló kapcsolatok
A határon átnyúló együttműködések ki vannak téve az érintett országok aktu-•	
ális politikai helyzetének (Románia és Szerbia)
A fejlesztési források kis része kapcsolható a jelenlegi együttműködésekhez, •	
ezekre nagy a „túljelentkezés”. 

leHeTőSégek
Fiatalok

A fiatalok aktív, alakító részvétele az információs társadalomban•	
A fiatalok, mint erőforrás megjelenítése a társadalom számára (kiadványok, •	
média)
Az Európai Unió biztosította lehetőségek•	
Az önkéntes szolgálat, különösen az EVS kínálta lehetőségek•	
•	

A szakma
Új EU ifjúsági stratégia: „Befektetés és az érvényesülés elősegítése” címmel •	
2010-2018 közötti időszakra
A trió elnökségben 2011-ben Magyarország következik soros EU elnökként•	
Az EU által biztosított számos, komplex forrás még mindig kihasználatlan a le-•	
hetőségekhez képest
A létrejövő közösségi terek kihasználása•	
A NIS cselekvési tervében meglévő intézkedések, és a hozzájuk kapcsolt forrá-•	
sok a régió szakemberei számára is adnak fejlesztési lehetőséget
Hatékonyabb ifjúsági szolgáltatások biztosítása, a civil szervezetekben rejlő •	
szolgáltatási kapacitás kiaknázásával, feladat- és források átadásával
A mintaprojektek adaptálása, népszerűsítése, elterjesztése,•	
A testvérvárosi kapcsolatok erősítése•	
A fiatalokkal ifjúságsegítői helyzetben foglalkozó, „más ágazatok” szakembe-•	
reinek ifjúságsegítői kompetenciákkal történő ellátása. Pl. A sportszakembe-
rek (a sport általi nevelés népszerűsítése), diákmozgalmat segítő pedagógus, 
szabadidő szervező, gyerekjóléti-, családsegítő szolgálat, bűnmegelőzési szak-
emberek. Közös projektek mentén szakember hálózat építése
Komplex ifjúsági programokra lehetőséget adó EU-s és hazai fejlesztési for-•	
rások
Az ifjúsági szakmából „kinövő”, befutott szakemberek erőforrásainak kiaknázá-•	
sa az ifjúságügy érdekében
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DkMT határon átnyúló kapcsolatok
A DKMT-s önkormányzati szövetség nyitottabbá vált az ifjúságügy iránt•	
Újabb források nyíltak meg a közös projektekhez (ETE, IPA)•	
Európában több, más eurorégiójának hasonló ifjúsági együttműködéseivel le-•	
het kapcsolatot teremteni, erre források is megszerezhetőek
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Felhasznált irodalom:
A demográfiai folyamatok regionális különbségei 1980-2007, KSH•	
A népmozgalom területi különbségei, KSH•	
Regionális tiszti főorvosi összefoglaló, ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete •	
2008. évi jelentése
Jancsák Csaba - Tarnay István - Vajda Árpád - Závogyán Magdolna: Dél-alföl-•	
di regionális ifjúsági helyzetelemzés 2005. Szeged, Hálózat a Szabad Informá-
cióért Alapítvány, 86.p.
Dél-alföldi Regionális Közoktatás-fejlesztési Stratégia 2007-2013. Szeged, •	
2006. november. 11-13. old. Készítették: Blahó János és Tóth József az OKÉV 
Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának megbízásából. www.okm.gov.hu
Dél-alföldi Operatív Program (verzió: DAOP_070705), Dél-alföldi Regionális •	
Fejlesztési Ügynökség. www.darfu.hu
Ifjúság2008 gyorsjelentés (Szerk.: Bauer Béla, Szabó Andrea). Szociálpolitikai •	
és Munkaügyi Intézet, Budapest, 2009.
Végzősök 2008 – Tájékoztató az iskolarendszerből kikerült fiatalok munka-•	
erő-piaci helyzetéről. Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Békéscsaba, 
2008. www.darmk.hu 
H/9965 sz. országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról, •	
Magyar Köztársaság Kormánya. Budapest, 2009. június.
Magyar Köztársaság helységnévtára, 2009. január 1., Központi Statisztikai Hi-•	
vatal, www.ksh.hu
Wootsch Péter: Otthonosan itthon Települési ifjúsági munka – az otthonos-•	
ság megközelítései. Mobilitás Könyvek 4. Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgá-
lat, Budapest, 2009.
Magyarországi Önkéntesség Fejlesztési Stratégiája. www.oka.hu•	
ÖTLET 2005 Program Zárótanulmány. www.otletprogram.hu •	
Dél-alföldi regionális egészségfejlesztési program, 2006.•	
Magyarország nemzeti beszámolója a fiatalok önkéntes tevékenységéhez •	
kapcsolódó közösségi célkitűzések megvalósításáról, 2007. 
Gazsó Ferenc – Laki László – Pitti Zoltán: Társadalmi zárványok. MTA Politikai •	
Tudományok Intézete. Budapest, 2008.
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Ajánlott irodalom

Szárnyatok könnyű viaszból 
A dél-alföldi régió ifjúsági munkáját bemutató film 

2005-ben készült a 7határ Stúdió Kft. gondozásában. 
A film az ifjúsággal foglalkozó szakemberek munká-
ját ismerteti meg a nézőkkel, megszólaltatva az ifjúság 
képviselőit - akik szervezett és spontán kialakult progra-
mokban való részvétellel képviselik generációjukat -, a 

hazai és külföldi szakembereket, ifjúsági területtel kapcsolatban álló szereplőket.A 
film a Mobilitás DARISZI irodájában érhető el.

klubvadászok
Az ifjúsági klubvadászok című film egy olyan pro-

jektet mutat be, amelynek keretében fiatalok kereked-
tek fel, hogy meglátogassák a dél-alföldön található 
ifjúsági klubok, közösségi tereket. A résztvevők az útjuk 
során azt kutatják mitől jó, nyüzsgő, működőképes egy 

ifjúsági klub, és ők maguk mondják meg, melyikben mi tetszik nekik, mi nem. A film 
a Mobilitás DARISZI irodájában érhető el.

üvegház 1.
Az Üvegház – Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban című ki-

advány 33 szervezetet és megvalósított projektjeit mutatja be, amelyek 
nem csupán betekintést nyújtanak a régió ifjúsági életébe, hanem ösz-
tönzőleg hathatnak új projektek megszületésére is.A kiadvány a Mobili-
tás DARISZI irodájában érhető el.

üvegház 2.
Az Üvegház 2. kiadvány 2008-ban született, újabb mérföldkőként 

abban a fejlesztési folyamatban, amely az ifjúsági kezdeményezések 
„jó gyakorlatainak” ismertté, elismertté tételét tűzte ki célul. A kötet 
30 ifjúsági projektet mutat be.A kiadvány a Mobilitás DARISZI irodá-
jában érhető el.

Hálókártya
A Hálókártya 1.0 – a dél-alföldi civil és ifjúsági hálózatok kiad-

ványa 2007-ben jelent meg a Dél-alföldi Regionális Hálózatfejlesztő 
Fórum gondozásában. A kiadvány összehasonlítható módon ismer-
teti meg az olvasókkal a régióban tevékenykedő, humán hálózato-
kat, hálózati szereplőket és tevékenységeiket.A kiadvány a Mobilitás 
DARISZI irodájában érhető el.
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Mobilitás szakmai lap
A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági 

Szolgálat kéthavonta megjelenő szakmai lapja, amelynek célja töb-
bek között, hogy betekintést nyújtson a Mobilitás egyes országos és 
regionális egységeinek szakmai munkájába, közvetítse az európai 
ifjúsági munkában zajló történéseket, irányvonalakat.A lap letölthe-
tő: http://www.mobilitas.hu/szakmailap/aktualisszam

péntek
Az FSZH MOISZ Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató 

Iroda kéthetente megjelenő, elektronikus hírlevélének célja, 
hogy felhívja a figyelmet a pályázati, együttműködési lehe-
tőségekre; közvetítsen az ifjúságpolitika terén együttműkö-

dő szervezetek, intézmények között és erősítse a régiótudatosságot is. A hírlevél a 
dariszi@mobilitas.hu elektronikus címen igényelhető.
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Mobilitás könyvek
2007-ben a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat megváltozott intézményi 

struktúrában új feladatokkal és célkitűzésekkel kezdte meg a működését. 3 évet 
felölelő fő törekvése az volt, hogy szakmai fejlesztő központként működő, erő-
források és kompetenciák koordinációjáért felelős intézménnyé váljon a magyar-
országi ifjúsági munka megerősítése érdekében. Ezen szándékát szolgálva egyik 
legjelentősebb stratégiai céljaként az ifjúsági munka szakma fejlesztését, illetve 
önálló szakmává fejlesztését határozta meg. Ezen az úton haladva az elmúlt két év-
ben az intézmény számos szakmai folyamatot indított el és munkáját olyan nemes 
feladatok képezték, mint az ifjúsági munka végzéséhez szükséges információ, tu-
dás és kompetenciák folyamatos összegyűjtése és közvetítése, valamint az ifjúsá-
gi szakma szélesebb skáláján mozgó szereplők munkájának támogatása. 2009-ben 
az ifjúsági munka iránti elkötelezettségünk és segítő, támogató szándékunk újabb 
formában nyilvánul meg: egy, az ifjúsági munka széles területét felölelő szakmai ki-
adványsorozat elindításával. Ennek részét képezik majd a régiókban megjelenő ér-
tékeket és példamutató tevékenységeket bemutató füzetek, regiszterek, valamint 
a régiókat átívelő általános, átfogó, az ifjúsági munka egy-egy területére fókuszáló 
szakmai anyagok, útmutatók, publikációk is. A tematikájában egymástól elkülönü-
lő módszertani kiadványainkat nem kizárólag a fiatalokkal foglalkozóknak, az ifjú-
sági munka területén dolgozóknak ajánljuk, hanem az ifjúságsegítés iránt nyitott, 
illetve azt még nem ismerőknek, akik kiadványainkon keresztül bepillantást nyer-
hetnek az ifjúsági munka világába.Kívánom Önöknek, hogy érték- és kapcsolatte-
remtő, ismeretközvetítő kiadványainkat hatékonyan hasznosítsák munkájukban!

Földi lászló, 
a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat igazgatója (2007-2009)

„Hurrá, bejegyeztek!” – de hogyan tovább? – Mobilitás könyvek 1. 
„Hogyan tovább?” – teszi fel a kérdést a kiadványalcíme, s kilenc alapgondolat köré igyekszik 
csoportosítani a lehetséges válaszokat. az oldalszám által szabott keretek azonban nem pótol-
hatják azt a tapasztalatot, melyet minden szervezet csak a saját környezetében, egyedi műkö-
dési területén tud megszerezni.
Kiadványsorozatunk első füzetéből megtudhatjuk, hogy miként érdemes megtenni az el-
ső lépéseket a civil „karrier” mezsgyéjén, s hogyan tehetjük ezt ismertté. segít átgondolni a 
szervezet helyét a helyi civil társadalomban, felvillantva a szervezet fejlődésének egyik legkri-
tikusabb szakaszát is a belső konfliktusok vázlatos elemzésével. a projektmenedzsment klasz-

szikus kérdésköreire válaszolva kitér a humán és anyagi erőforrások felhasználási lehetőségeire is.
olyan segédanyagot kívánunk az érdeklődők kezébe adni, mely reményeink szerint iránytűként szolgálhat azon a tengeren, 
melyen egy csónakban utazunk. evezni pedig muszáj.
a kiadvány elérhető a nemzeti ifjúsági információs és Dokumentációs adattárban:

http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/publikaciok/420
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Ifjúságügy – Módszertani kézikönyv – Mobilitás könyvek 7.
a mobilitás országos ifjúsági szolgálat és az ifjúsági szakértők társasága közös kiadásában 
megjelent az ifjúságügy, ifjúsági munka, ifjúsági szakma című módszertani kézikönyv. a 
kézikönyv 1000 pédányban került nyomtatára első körben, és ingyenesen igényelhető.
a könyv folytatása és gyakorlati kiegészítője a hasonló nevű elméletalkotó könyvnek, 
amelyet szándékaink szerint egy szöveggyűjtemény tesz majd teljessé. olyan módszertani 
gyűjteményt hoztunk létre, amely az elméletet kiegészítve gyakorlati-módszertani támo-
gatást ad azoknak, akik nemformális keretek között közvetlenül fiatalokkal foglalkoznak, 

beleértve az ifjúságsegítőket, szakirányú hallgatókat, civil szervezetek és nemformális csoportok aktivistáit, vezetőit, önkénte-
seit, valamint szakirányú kutatókat és hivatalnokokat. Könyvünk elsősorban nekik szól. módszertani kézikönyv kapcsos könyv 
formában készült, ami azt jelenti, hogy a tartalom folyamatosan kiegészíthetú és frissíthető.
a kiadványban a) (bevezető) és a B) én az ifjúságsegítő részen túl az alábbi 18 fejezet található:
I. Ifjúsági munka

C) nem-formális, informális tanulás
D) személyes ifjúságsegítés – Kortárs és felnőtt segítés, coaching, információ és tanácsadás
e) Közösségfejlesztés
f) Részvétel, bevonódás, demokrácia, emberi jogok – a helyi ifjúsági munka
g) érdekérvényesítés – konfliktuskezelés, képviselet, döntéshozatal, lobbi
H) mobilitás és interkulturális tanulás,
i) önkéntesség és segítése – Civil ifjúsági munka
j) ifjúsági projektmenedzsment
K) Kreativitás és önkifejezés
l) megelőzés és egészségfejlesztés
m) intézményesült ifj úságsegítői szolgáltatásformák – a rendszeres és a folyamatos együttlét élményére alapuló ifjúsá-
gi területek (klubok és táborok)
n) Virtuális ifjúsági munkaHasználati útmutató

II. Ifjúsági Szakma
o) ifjúságszakmai rendszerek (feladat, humán és pénzügyi rendszerek)
P) ifjúság és jog
Q) az ifjúsági munka tervezése és értékelése – stratégia, cselekvési terv, monitoring
R) az ifjúsági korosztályok és rendszerek megértése, megismerése – kutatás, felmérés, elemzés
s) nemzetközi ifjúsági világ – európai és nemzetközi rendszerek ismerete
t) a civil ifjúsági szektor és kapcsolatai

minden fejezet 3 fő részből áll: elméleti bevezető, gyakorlatok, jó példák, mintaértékű kezdeményezések
a kézikönyv a mobilitás regionális irodáiban személyesen és a e-mail címeiken igényelhető, 
a tartalom pedig a www.mobilitas.hu/niida internetes portálon is letölthető.

Kompasz 
az emberi jogok minden emberrel vele született alapvető jogok, életünk minden területét átszö-
vi. a világ minden problémájának forrása az emberi jogok megsértéséből adódik: szegénység, 
globalizáció, környezeti ártalom, gazdasági egyenlőtlenség.
az emberi jogok európai egyezménye több mint 50 évvel ezelőtt lépett hatályba. ezt követte számos, 
az emberi jogokat rögzítő dokumentum. az emberi jogokat nem lehet kizárólag a jog eszközével vé-
delmezni. az emberi jogok védelme mindannyiunk feladata. ehhez azonban szükség van egy olyan 
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szemléletmód és magatartás kialakítására, amelyik a világot az emberi jogok mögött meghúzódó értékek szerint nézi, és kész 
az emberi jogok megsértése esetén fellépni.
az európa tanács a fiatalokat az emberi jogok első számú támogatójának és védelmezőjének tekinti, rájuk épít az emberi jo-
gok védelme érdekében, tettekre, cselekvésre kívánja késztetni őket. 2002-ben az európa tanács ifjúsági és sportigazgatósága 
azzal a céllal jelentette meg a Kompasz - Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez című angol nyelvű kiadványát, hogy az 
emberi jogokat és emberi jogi képzéseket az ifjúságsegítő munka szerves és tudatosan művelt részévé tegye, és elősegítse az 
állampolgárság európai dimenziójának megformálását.
a kézikönyv magyar nyelvre történő fordítása a mobilitás és a Budapesti európai ifjúsági Központ megállapodásának eredmé-
nyeként 2003-ban kezdődött meg, és a kész kötet 2004. szeptember 13-án került bemutatásra. ezzel egy időben elkezdődött 
az „emberi jogi nevelés magyarországon. emberi jogi képzők képzése.” című képzési folyamat.
a kiadvány elérhető a mobilitás honlapján: http://www.mobilitas.hu/kompasz 

Kiskompasz
a családban és más közösségekben, a többi emberrel együtt élve, a gyerekek nagyon korán találkoz-
nak az igazságosság kérdésével, és próbálják megérteni és megfejteni a világ titkait. az emberi jogi 
nevelés ezt a természetes érdeklődést és tanulási folyamatot erősíti azáltal, hogy segít megismerni 
az emberi jogokat, fejleszti a véleményalkotás képességét és formálja a gyermekek személyiségét és 
magatartását. ez az emberi jogi nevelés célja, és ezt a folyamatot segíti a Kiskompasz – Kézikönyv a 
gyermekek emberi jogi neveléséhez című kiadvány.

a Kiskompasz a 7-13 éves korosztály emberi jogi nevelését feladatuknak tekintő képzőknek, tanároknak, valamint az ezzel a 
korosztállyal foglalkozó szakembereknek jelent kiindulópontot. a könyv megismerteti az olvasót az emberi jogokhoz és a gyer-
mekek jogaihoz kapcsolódó alapvető fogalmakkal, emellett alapos elméleti hátteret nyújt a legfontosabb emberi jogi témák 
feldolgozásához, kitérve többek között a demokrácia, az állampolgárság, a nemek közötti egyenlőség, a környezet, a média, a 
szegénység és az erőszak kérdéseire.
a könyvben 40 gyakorlat található, melyek arra ösztönzik a gyerekeket, hogy legyenek nyitottak az ilyen kérdések iránt, és is-
merjék fel az emberi jogi problémákat saját környezetükben. a gyakorlatok segítségével fejlődik a kritikai gondolkodásuk, erő-
södik felelősség- és igazságérzetük, továbbá képessé válnak arra, hogy iskolájuk vagy tágabb környezetük jobbítása érdekében 
aktívan is fellépjenek. a kézikönyv ezen kívül gyakorlati ötleteket is ad arra vonatkozóan, hogyan lehet mindezt alkalmazni, 
formális és nemformális tanulási környezetben egyaránt.
a kiadvány elérhető a mobilitás honlapján: http://www.mobilitas.hu/kompasz/kiskompasz 

T-kit 1 – Szervezetmenedzsment
ez a t-Kit az európa-szerte működő ifjúsági szervezetek hatékony menedzseléséhez kíván hozzájárul-
ni, a menedzsment elméleti alapjainak és azok gyakorlati alkalmazásának bemutatásával.
ez a t-Kit nem törekszik arra, hogy megoldást nyújtson az ifjúsági szervezetek minden problémájára. 
ahogy a szervezetek és az egyének, úgy a megoldások is egyediek. Bár csodareceptek nem léteznek, 
olyan technikákat és módszereket javasolunk, amelyek a szervezetek realitásaihoz igazítva segítsé-
get nyújtanak a minőség javításához.

a t-Kitet négy fejezetre osztottuk, amelyek egymástól függetlenül is olvashatók, de amelyek kölcsönösen kapcsolódnak is egy-
máshoz. ezzel is erősíteni szeretnénk a szervezetek menedzselésének holisztikus megközelítését. minden fejezet tartalmaz va-
lamennyi elméleti hátteret, elemzést, és a képzők munkáját segítve, néhány gyakorlatot.
a kiadvány elérhető a nemzeti ifjúsági információs és Dokumentációs adattárban:

http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/publikaciok/83 
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T-kit3 – Projektmenedzsment 
az utóbbi 20 évben az ifjúsági munkában központi szerepet kaptak a projektek. ma már a társadalmi 
változások eszközének, a közösségfejlesztés és a nemzetközi ifjúsági tevékenységek sarokkövének, 
sőt a civil társadalmat építő és/vagy erősítő eszköznek tekinthetők. ennek következményeként a pro-
jektmenedzsment az ifjúsági szervezetek számára elengedhetetlen készségek közé került, és az ifjú-
sági munkások képzésének ismétlődő témájává vált.
Kiadványunkat azoknak szántuk, akik projekteket akarnak kidolgozni, és akik saját projektjükkel 

kapcsolatos tapasztalataikra tudnak támaszkodni, vagyis projektek kidolgozásáért felelős projektmenedzsereknek, valamint 
trénereknek, akik segítik a képzések résztvevőit saját projektjeik kidolgozásában
a könyv négy fejezetből áll, és a projekt hasznosságának általános tárgyalásától eljut a projekt lépésről lépésre történő konkrét 
kidolgozásáig. a négy fejezet önállóan is elolvasható, de természetesen összefüggnek egymással.
a kiadvány elérhető a nemzeti ifjúsági információs és Dokumentációs adattárban:

http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/publikaciok/86 

T-kit 4 – Interkulturális tanulás  
mindig igen komoly kihívást jelentő feladat bármit is publikálni az interkulturális tanulásról, és ez 
alól ennek a t-kitnek a születése sem kivétel.
minden szerző (az életrajzokat lásd az utolsó oldalakon) örömmel fogadta annak lehetőségét, hogy 
ezen a témán dolgozhat, hiszen együttműködésünk maga is interkulturális folyamatnak tekinthető.
Hamar ráébredtünk arra, hogy egy ilyen jellegű kiadvány esetén csak reménykedhetünk abban, hogy 
legalább részben fontolóra vettünk minden lehetséges későbbi utat. a tartalomjegyzék elkészítése 

nehéz feladatnak bizonyult, és további magyarázatokat, valamint egyeztetéseket igényelt.
mi is található tehát e t-kitben:

• az interkulturális tanulás fontosságának és összefüggéseinek vizsgálata különböző szempontokból,
• néhány olyan elmélet összefoglalása, amelyet hasznosnak tartunk az interkulturális tanulás alapjainak megértéséhez,
• javaslatok az interkulturális módszertanokkal való foglalkozáshoz,
• alkalmas módszerek különféle típusainak gyűjteménye,
• tematikus képzések modelljei,
• ajánlások a továbblépéshez,
• egy értékelő kérdőív (hiszen az észrevételek nagyon fontosak.

a kiadvány elérhető a nemzeti ifjúsági információs és Dokumentációs adattárban:
 http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/publikaciok/380 

T-Kit 6 – Amit a képzésről tudni kell
egy magától értetődő kiinduló pont lehetne az is, hogy egyáltalán miért is van szükség egy képzésről 
szóló t-kitre? a sorozat más kötetei olyan témákat tárgyalnak, mint például az interkulturális tanulás 
vagy a projektmenedzsment. ezek gyakran a képzések témái, olyanok, amelyek köré a képzési folya-
matot építjük fel. ez a t-kit azért született, hogy átmenetileg másra irányítsuk a figyelmet, hogy arra 
kérdezzünk rá, hogyan is gondoljuk végig e témák felfedezésének és a velük való foglalkozásnak ér-
dekében felépített oktatási folyamatokat.

ez láthatóvá teszi magát a folyamatot és rávilágít a kérdésekre. amennyiben a képzés folyamatot jelent, akkor az egy, a tárgy, 
a képzők és a csoport közötti folyamatot jelenti, amely sokkal általánosabb összefüggésekben zajlik. minden ilyen tényező 
az oktatási, személyes, etikai és gyakorlati kérdések szoros összefüggéseit veti fel. miközben a nemzetközi ifjúsági munká-
ban a képzést általában úgy fogják fel, mint bizonyos tárgyak feldolgozására alkalmas eszközt, optikánk kis elmozdításával 



97

a képzést saját jogán is összetett kérdéskörnek tekinthetjük. a képzéssel, mint önálló kérdéskörrel egyre gyakrabban foglal-
koznak – ahogy az 1.1.1 pont illusztrálja –, hiszen európai szinten a képzések iránti kereslet és képzési kínálat még soha sem 
volt ilyen gazdag. ez a t-kit azokhoz a képzőkhöz szól, akik európai keretek között dolgoznak. azt feltételezi, hogy a képzők 
multikulturális csoporttal és teamben dolgoznak egy olyan helyzetben, amely megfontolt tervezésen és jelentős munka-rá-
fordításukon alapul, és amely képzési helyzetben számos személyes és szakmai kérdés merül majd fel. miközben mi ennek az 
elképzelt olvasónak írtunk, ez nem jelenti azt, hogy más összefüggésben dolgozó képzőknek még azt is megtiltanánk, hogy a 
borítók mögé pillantsanak. azt javasoljuk, hogy saját szükségleteik és helyzetük alapján mérlegeljék gondosan az ajánlott uta-
kat, bár azt is reméljük, hogy a képzők ezt amúgy is megteszik.
a kiadvány elérhető a nemzeti ifjúsági információs és Dokumentációs adattárban:

http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/publikaciok/92 

T-Kit 7 Fejlesztés Alatt - Polgári szerepek, ifjúság és Európa
a t-Kit célja, hogy segítséget nyújtson európában a fiatalokkal foglalkozók számára ahhoz, hogy az 
európai polgári szerepekhez kapcsolódó tevékenységeket alakítsanak ki. olyanoknak szól ez a könyv,
– akik az ifjúsági munkában az európai polgári szerepeket alapvető megközelítésként szeretnék fel-
használni
– és/vagy ebben a témakörben tevékenykednek. éppen ezért nemzetközi vagy nemzeti csoportok-
ban egyaránt használhatónak kell lennie.

ez a t-Kit csak akkor kel életre, ha te is akarod. Kellemes időtöltést kívánunk az olvasáshoz, de amikor leteszed a könyvet, irány 
a valóság: vedd hasznát mindannak, amit megtanultál belőle! ne mondj le a gondolkodásról, az alkalmazásról és a tanulásról. 
amint oly sok minden ezen a világon, ez is fejlesztés alatt áll...
a kiadvány elérhető a nemzeti ifjúsági információs és Dokumentációs adattárban: 

http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/publikaciok/95 

T-Kit 8 Egyenlő Esély Fiataloknak
az ifjúsági munka lényeges szerepet játszik abban, hogy segítséget nyújtson és összehozza azokat a 
fiatalokat, akik naponta szembesülnek a kirekesztettséggel. igaz ugyan, hogy a társadalomban szá-
mos egyéb tényező járulhat hozzá a fiatalok társadalmi bevonódásához – melyek nem utolsósorban 
maguk a fiatalok képességei és erősségei –, de a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok számára 
az ilyen jellegű bevonás legfőbb eszköze az ifjúságsegítők és ifjúsági szervezetek által végzett mun-
ka lehet. Ha az ifjúságsegítők és ifjúsági szervezetek nem tudnak támogatást nyújtani és program-

jaikba bevonni a leghátrányosabb helyzetű fiatalokat, akkor hol máshol látják majd hasznát azoknak a nemformális tanulási 
tapasztalatoknak, amelyeket ezek a projektek biztosítanak a számukra? (lásd az 5. fejezetet: Nemformális nevelés mint a bevo-
nás eszköze.) a leginkább perifériára szorult fiatalok hogyan máshogyan tudnak majd más fiatalokhoz és felnőttekhez csatla-
kozni azokban a projektekben, amelyek a társadalomban nyitottak számukra?
és az őket nem mindig a legjobban szolgáló formális struktúrákon kívül a legsebezhetőbb fiatalok hol fogják megtalálni azt a 
bátorítást és támogatást, amelynek segítségével növelhetik az önbecsülésüket és az önbizalmukat (lásd a 6.4 pontot: Út az ön-
becsüléshez)? az ilyen bővebb bevonás hiányában a legelszigeteltebb fiatalok hogyan fejleszthetik majd azokat a képességeke-
it és növelhetik magukba vetett hitüket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy vállalják mások képviseletének kihívásait? 
az ilyen bevonás hiányában milyen lehetséges jövő elé néz európa? akkor az ifjúságsegítők és ifjúsági szervezetek hogyan kez-
denek maguk is befogadóvá válni? e t-kit célja olyan fogalmi, gyakorlati eszközöket és forrásokat nyújtani, amelyek kiindulási 
alapjai lehetnek annak, hogy elkezdjük felfedezni és megközelíteni ezt a kérdést.
a kiadvány elérhető a nemzeti ifjúsági információs és Dokumentációs adattárban:

http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/publikaciok/97 
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Ifjúságügy – ifjúsági munka, ifjúsági szakma
az ifjúságügy tulajdonképpen a XX. század terméke. a gazdasági társadalmi változások felgyorsulásával, a fejlődéshez leg-
rugalmasabban alkalmazkodó ifjúsági korosztályok súlya megnőtt, a posztindusztriális társadalmakban megjelent az ifjúság 
mint önálló kategória. Velük kapcsolatban fő filozófia lehetséges: tekinthet a társadalom az ifjúságra, mint a rossz hatásoktól 
védelmezni kívánt csoportra és tekinthet mint erőforrásra, mint lehetőségre.
a könyv modellalkotás igényével olyan elképzelést vázol fel, amely meghatározza az ifjúsági szakmát, ifjúsági munkát, ifjúság-
ügyet, választ ad azon kérdésekre, hogy kik kik a szereplői-művelői-alanyai, mit csinálnak, miért  milyen területek tartoznak 
tevékenységeikhez, miben különbözik feladatuk az oktatási világétól. 
a könyv igyekszik tehát részletesen és alaposan tárgyalni az ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka helyzetét és folyama-
tait, módszereit és eredményeit.

Ifjúságsegítés – Probléma vagy lehetőség az ifjúság?
„Ifjúságsegítés – probléma vagy lehetőség az ifjúság?” címmel megjelent és könyvesbolti forgalom-
ba is kerülő ifjúságsegítő tankönyv célja meghatározni az ifjúságügy fogalmát. a kötet bemutatja az 
ifjúságügy állami, civil helyi és európai dimenzióit, valamint az ifjúságügy mai magyarországi hely-
zetét, történetét.

Új Ifjúsági Szemle - Ifjúságelméleti folyóirat 
több mint egy évtizedig nem volt az ifjúság területén dogozó szakemberek számára olyan szakmai 
folyóirat, amely megpróbálja felölelni az ifjúságpolitika, az ifjúsági közélet valamint az ifjúságku-

tatás problémakörét. ezt a hiány próbálja megszüntetni az új ifjúsági szemle, amely a ’70-es–’80-as évek ifjúságot különös-
képpen motiváló lapjainak (pl.: régi mozgó Világ, ifjúsági szemle) kíván méltó folytatója lenni.
annak érdekében, hogy a kontinuitás érzékelhető legyen az úisz olyan tanulmányok közlését tervezi, amelyek tudományosan és 
szakmailag megalapozottak, ugyanakkor nélkülözik az akadémiai típusú lapokban rejlő túlzott tudományosságot annak érdeké-
ben, hogy a lapot a tájékozódni kívánó fiatal értelmiségi csoportok illetve a szűkebb szakmai közeg is sikerrel forgathassák.
a lap abban is a folyamatosságot keresi, hogy az ifjúsági terület minden szegmensét, irányultságát be kívánja bemutatni. en-
nek érdekében a szerzők és a szerkesztők különböző szakmai és politikai irányultságúak, amely feltételezi az egymással szem-
beni toleranciát éppúgy, mint a különböző nézetek és vélemények elfogadásának és elismerésének lehetőségét is. 
az új ifjúsági szemle ifjúságelméleti folyóirat: a gyermekek és fiatalok élethelyzetének bemutatásával foglalkozó az érdeklődő 
értelmiségieknek szóló időszaki kiadvány, amely támaszkodva a korábbi évtizedek ifjúságkutatásaira is, megkísérli a beillesz-
kedést a nemzetközi trendekbe; a meglévő eredményeket kívánja közkinccsé tenni, népszerűsíteni, így jelenítve meg az ifjú-
sági diszciplína sokszínűségét.
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Summary
Our office has published the first regional youth research in cooperation with 

the Hálózat a Szabad Információért Alapítvány (Network for Free Information 
Foundation) and with the Belvedere Publishing House. It was based on the Ifjú-
ság2004 survey and research of their own. Positive feedback and the experiences 
of the utilization of the research on local, county and regional level showed 
that the research should be prepared again from certain time to time. We have 
been encouraged to do so by the 5 years that have passed, the altered planning 
environment, the institutional transition, and the accumulated experience and 
research data.

The youth research made for parliamentary order every four years –specifically 
the Ifjúság2008 (Youth2008) - offered a good opportunity to prepare the new 
professional material. The regional results of this large-scale research are the 
backbone of our current situation analysis. With our publication, the regional youth 
situation analysis we would like –just like five years ago- to present the current 
situation, opportunities, problems of regional (Southern Great Plains) youth, also 
to present utilization of youth aimed resources, youth services and results of youth 
aimed initiations of regional settlements. One of our aims is to help the youth 
planning process. In the first part of the situation analysis we examine the young 
people living in the region and their demographical, economical, health, education, 
cultural and other attributes. The dissection was made with the assistance of the 
data of the Ifjúság2008 national survey and where we had the opportunity, we 
compared them with the results of Ifjúság2004. In the second part we examine 
the local governments’ attendance of youth tasks and we compare them to the 
results of the 2005 survey, just like then, using the results of our own questionnaire 
survey. In the third unit we present the institutional structure, institutions dealing 
with young people, services from different geographical units, moving from the 
national to the local level and in the end the resource utilization of the region 
in terms of youth aimed funds – with the Southern Great Plains Youth Council 
and Youth in Action program in focus. In the publication we help interpretation 
of certain parts by highlighting good examples and relevant textual parts of the 
National Youth Strategy in separate text boxes and we help deeper analysis by 
connecting adequate and relevant professional publications of Mobilitás. It is not 
a secret that it is also our aim with this publication to provide an opportunity and 
ground for youth experts, youth professionals, decision makers and the young 
people themselves to conduct professional discussions and debates. To reach this, 
we will organize workshops after the publication to discuss the problems related 
to this age-group, utilizing the advantages of both personal encounter and virtual 
space. We hope that this publication will be useful for people – may they be youth 
professionals, decision makers or merely enquirers to the topic- to understand the 
situation of young people living in the region.
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executive Summary

The EU’s new youth strategy , published in 2009, highlights from nowadays’ 
youth challenges and opportunities that:

In Europe, people live longer, have children later and there are less young •	
people. The age-group of 15-29 is 19,3% of Europe’s current population, but 
forecasts say that by 2050 they will only be 15,3%. These demographical 
changes have effect of families, solidarity between generations and also 
economical growth.
The transition period for young people to move from the field of education •	
to the field of work became longer and more complex. The unemployment 
rate of young people is averagely at least the double of  overall workforce, and 
the current economic crisis puts additional pressure on young people’s labor 
market opportunities.
A lot of young people’s health is in danger due to stress, poor nutrition, lack of •	
activities, active sexual life without protection, smoking, alcohol and drugs. 
Seeing the gap between young people and institutions, participation of young •	
people in civil and political life seems to become a serious challenge. The 
current common participation and informational goals show that there is still 
a lot to develop, especially from the point of view of supporting youth NGOs, 
participating in representational democracy and „learning participation”. 
In 2006, 20% of the 16-24 age-group was endangered by poverty. Exclusion •	
may be caused by many factors: unemployment, living with a disability, 
personal and society related attitude toward immigrants, discrimination, 
physical and/or mental health, addiction, drug-usage, violence in family 
or a criminal record. The strategy  puts the importance of cross-sectoral 
approach: 

„Youth policy cannot advance without effective coordination with other sectors. In 
turn, youth policies can contribute to delivering results in areas such as child and family 
policy, education, gender equality, employment, housing and healthcare.

[….]Cross-sectoral cooperation should also be developed with local and regional 
actors, which are crucial for implementing youth strategies ”.

The 2009. Southern Great Plains regional youth situation research and the Ifjú-
ság2008 youth research survey’s regional data show that the European tendencies 
are showing up in our region:

the number of young people in the age group 15-29 in the region on 01. 01. •	
2008. was 268.989 (data from 2001 census: 292.088), their rate among the 
population: 20,16%. 
The number of 0-29 years olds decreased to 463.962 from 496.118 (2005). •	
Our region belongs to emitter regions domestically speaking, therefore the 
decline in the population is also influenced by migration – this tendency is 
particularly significant in Békés county. 
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the child bearing period is getting postponed increasingly. In 2008 only 16,8% •	
of the 15-29 ys old young people from the region had children. This is getting 
closer to the national tendency (in 2004, the rate was apprx 20).
the transition from education to work also got longer then the period in 2004 •	
and the difference can be showed. The number of studying young people (15-
29) rose approximately by 5% (from 38,9% to 44,1%), 8,2% was unemployed. 
Similarly to the data from 2004., young people in 2008. from the region are 
living in worse financial conditions then people the same age from other parts 
of the country.  
young people from the region do averagely more sports outside of school •	
then the national average (45,9%), but only 37,9% are satisfied with their 
health, body consciousness and well-being, Unfortunately smoking, alcohol-
consuming and drug-usage are still above the national average.
the level of participating in civil and political causes and organizations shows •	
a decreasing tendency, merely 10,5% has formal membership in any kind of 
NGO, party or other organization. 2,5% connected to informal communities 
in 2008. In terms of public participation we can state, that 65,8% are getting 
information about local public affairs (the most common way is to read local 
newspaper or portal).
the distance between young people and organizations „handling” young •	
people is smaller in the region, then the national average: 67,6% said that 
there are institutions and services  that are providing opportunities for young 
people (too).  „Needs” indicated by young people and availability met at two 
youth services: youth groups connected to churches and amateur cultural 
associations.  Young people say that significantly more services should be 
available in relation with the following issues: drug, alcohol and addiction 
illness counseling, labor market counseling, youth counseling and information 
offices.
the number of assets and institutions for youth policy of municipal authorities •	
have declined in almost all areas without exceptions.   
– positives tendencies can be detected only in case of youth community •	
spaces (as a result of dedicated development resources) 

The accessible and available tools and resources require in any case the 
development and deepening of intersectoral cooperation. In the framework of 
the current research there was no opportunity to map and examine current or 
developing cross-sectoral co-operations. It would be of high significance to get to 
know the youth work of the region better and to designate strategical directions.
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2005-ben jelentette meg a Mobilitás Dél-alföldi Regionális Ifj úsági Szolgáltató irodá-

ja első regionális ifj úsági helyzetelemzését az Ifj úság2004 felmérésre és saját kutatá-

saira alapozva. A pozitív visszajelzések, a helyzetelemzés helyi, megyei és regionális 

szintű felhasználásának tapasztalatai azt mutatták, hogy érdemes a helyzetelemzést 

bizonyos időközönként újra elkészíteni. Erre ösztönzött bennünket az eltelt öt év, a 

megváltozott tervezési környezet, az átalakuló intézményrendszer, a felhalmozódott 

rengeteg tapasztalat, és kutatási adat.

 

A dél-alföldi regionális ifj úsági helyzetelemzéssel csakúgy, mint öt évvel ezelőtt, 

most is a régiónkban élő fi atalok helyzetét, lehetőségeit és problémáit, az ifj úsági 

szolgáltatások rendszerét, az ifj úsági célú források felhasználását, a települések ifj ú-

sági korosztállyal kapcsolatos intézkedéseinek eredményeit szeretnénk bemutatni, 

segítve mindezekkel az ifj úságügyi tervezés folyamatát.
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