
Közel öt év telt el az utolsó regionális ifj úsági helyzetelemzés óta, mely akkoriban 
úttörő és önálló kezdeményezés volt a területen. A 2005 évi helyzetelemzést a Regi-
onális Fejlesztési Tanács is tárgyalta, s mint tervdokumentumot alkalmasnak találta 
arra, hogy az operatív program tervezésekor fi gyelembe vegye a benne foglaltakat. 
Pályázatok, előadások, szakdolgozatok forrásaként szolgált a dokumentum, elősegít-
ve ezzel a régióban zajló folyamatok és összefüggések feltárását és megértését. Ezek 
a visszajelzések erősítették meg a Közép-dunántúli Regionális Ifj úsági Tanácsban azt 
a szakmai elhatározást, hogy ismét pályázat útján nyit utat a 2009. évi helyzetelemzés 
elkészítésére.
Kinek is javasoljuk e kötet tanulmányozását? Minden érdeklődőnek, aki közvetlenül 
vagy közvetetten érintett az ifj úsági munkában. Olyan anyagot ajánlunk fi gyelmük-
be, mely a tervezős esti beszélgetésektől a konstruktív vitákig alapul szolgálhat szak-
emberek és érdeklődők számára egyaránt.
A mostani munka még nem zárult le. Szándékunk szerint a helyzetelemzésből ki-
indulva születik meg a regionális ifj úsági stratégia, melyet a már konkrét lépéseket 
tartalmazó cselekvési terv követ. Lépésről lépésre haladunk, de tudjuk és hisszük azt, 
hogy együtt elérjük a célunkat ezen a területen is.
Ehhez kérjük a Tisztelt Olvasó segítségét, hisz közös szándékunk az, hogy az ifj úsági 
területen született döntések a valóságon alapuljanak és a mindennapok meghatáro-
zó részévé váljanak. Javítsuk és formázzuk tovább, a gondolatoknak és a tetteknek is 
egyaránt alkotó ereje van.
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1. Az elemzés célja

Az Európai Uniós csatlakozással új fejezet kezdődött Magyarország életében, 
és ez természetesen kihatással van régiónk életére is, különös lehetőséget adva 
a közép-dunántúli fiatalok kezébe. Mindez komoly kihívást jelent a régió ifjúsá-
gi és ifjúságsegítő szervezetei, humán szolgáltató intézményei számára is, külö-
nösen a fiatalok esélyegyenlőségének kérdését szem előtt tartva a megváltozott 
versenyhelyzetben. Az új helyzetre új stratégiával, új fejlesztési, innovációs forga-
tókönyvekkel kell készülnünk és időszerű, hogy átgondoljuk, hogyan pozícionáljuk 
régiónkat, régiónk ifjúságát az Európai Unió régióinak versenyében. A közép-du-
nántúli régióban a fiatalok – és még inkább a jövő fiataljai - ugyanis már nem csak 
a hét magyar régió viszonyrendszerében, hanem az EU 271 régiójának rendszeré-
ben versenyeznek.

Az elmúlt években számos területen volt lehetőségük bekapcsolódni a fiata-
loknak az európai vérkeringésbe, Magyarország évek óta részese a különböző eu-
rópai ifjúsági programoknak és pályázati forrásoknak, így egyre nagyobb terek és 
lehetőségek nyílnak fiataljaink előtt, azonban kérdés, hogy ezekről mennyit tudnak, 
mennyire akarják ezeket kihasználni, illetve megvan-e számukra az a támogatói 
háttér (szülők, kortárscsoport, segítő szervezetek, szakemberek), amely hozzásegí-
ti őket ezek minél szélesebb körű kihasználására. 

Mindezek a célok és lehetőségek azonban csak akkor érhetőek el és használha-
tóak ki, ha ezeket tudatosan próbáljuk elérni, tisztában vagyunk azzal, hogy milyen 
erőforrásaink vannak, a fiatalok milyen motivációkkal rendelkeznek, milyen szer-
vezeti és intézményi háttér tud segíteni ebben a munkában, és ezekre építkezve a 
célhoz vezető utat jól és alaposan tervezzük meg, közösen fogadjuk el és felelős-
ségteljesen dolgozunk annak megvalósításán. 

Jelen elemzés elsődleges célja, hogy ehhez a tervezéshez szolgáltasson regio-
nális információkat a közép-dunántúli ifjúsági intézményekről, átfogó képet adjon 
a régió fiataljainak helyzetéről, lehetőségeiről, melyek ismeretében fejlesztési irány-
vonalak fogalmazhatóak meg. Mindezt a munkát a 2005-ben megkezdett munka 
folytatásaként tesszük, jelen munka az akkor elkészült Közép-dunántúli Regionális 
Ifjúsági Helyzetelemzés kiegészítése, illetve folytatása.

A 2009. évi Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés a Mobilitás 
megbízásából, a Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács támogatásával, a Kö-
zép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda szakmai együttműködésében 
készült el.
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2. Adatforrások

A regionális helyzetkép elkészítéséhez kutatóintézetünk elérhető hivatalos sta-
tisztikai adatokat, nagymintás reprezentatív felvételek regionális adatait használta 
fel. Épített még belső jelentések, szakértői dokumentumok megállapításaira, vala-
mint a hiányzó empirikus adatok gyűjtése érdekében primer adatfelvételt is vég-
zett. 

A felhasznált adatbázisok:
• T-STAR 2003, 2004 területi-statisztikai adatbázis, KSH

2001 évi Népszámlás 6. területei kötetei közül Fejér, Veszprém és Komárom-• 
Esztergom megye kötete, KSH 
Területi Statisztikai Évkönyv, 2003, 2007 KSH• 
Demográfiai Évkönyv, 2003, 2007 KSH• 
Ifjúság2008 országos ifjúságkutatás adatbázisa• 

A felhasznált tanulmányok, elemzések:
Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés 2005, Mobilitás - Echo • 
Survey 
A nonprofit szektor főbb statisztikai jellemzői – 2004, KSH• 
Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda 2008. és 2009. évi szak-• 
mai beszámolója

Primer adatfelvétel:
Önkormányzati és ifjúsági szolgáltatói erőforrások a régióban, 2009, Echo • 
Survey
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3. A fiatalok helyzete a régióban

A közép-dunántúli régiót három megye, Fejér-, Komárom-Esztergom- és Veszp-
rém megye alkotja, területileg az ország második legkisebb régióját adva (11117 
km2). Továbbra is itt él az ország lakosságának 11 százaléka, bár ez 2005-ben még 
1.112 millió főt jelentett, 2008-ban már csak 1.104 milliót. A 15-29 éves fiatalok 
szintén 11 százaléka él a régióban (229 ezer fiatal, ebből 89 ezer Fejér, 65 ezer Ko-
márom-Esztergom és 75 ezer fő Veszprém megyében). Összevetve ezeket az adato-
kat a 2005-ös ifjúsági helyzetkép adataival látható, hogy a korosztály létszáma 
(elsősorban a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt) érzékenyen csökkent, 21 
ezer fővel vannak kevesebben, mint öt évvel ezelőtt. 

A térség fellendülését alapvetően a 
korai kapitalizálódási viszonyok, az ipa-
ri társadalom kialakulása hozta meg, a 
társadalmi fejlődés felgyorsult, tipikus 
iparvárosok jöttek létre a természeti kin-
cseken alapulva. A második világháború 
utáni szocialista társadalomban az eről-
tetett iparosítás gazdasági haszonélve-
zője volt több település is a régióban, 
ám eközben a régió településeinek ha-
gyományos funkciói átalakultak. A szocializmus sajátos területfejlesztési politikája 
– a korábbi természetes fejlődési folyamatokat figyelmen kívül hagyva – egyenlőt-
len és hierarchikus magyarországi településhálózatot hozott létre, mely az életmi-
nőség objektív feltételeinek diverzifikálódását, valamint a meglévő különbségek 
felerősítést okozta. Ezek a tendenciák az elmúlt öt évben éreztették hatásukat. A 
posztszocialista átalakulás formálisan megszüntette ugyan a települések hierar-
chikus rendszerét, ám köztük a piacgazdasági folyamatok hatására egyre élesedő 
verseny bontakozott ki a régión belül, melyben a különböző életminőséget bizto-
sító települések eleve eltérő starthelyzetből indultak. Jelenleg a térség két húzó 
ágazata az ipar és az idegenforgalom, ám mivel ezek területi eloszlása a régióban 
egyenlőtlen, dinamikusan fejlődő, fejlődő, stagnáló és felkapaszkodó települések 
egyaránt vannak, sőt összefüggő belső periféria területekkel is találkozhatunk. A 
régión belül a Nemzeti Fejlesztési Terv sajátos politikai alkuk következtében nem 
egy, hanem két ún. pólus települést is kijelölt, Székesfehérvárt, mint ipari közpon-
tot és Veszprémet, mint tudásközpontot. Az ifjúsági területen ennek a sajátos ten-
gely szerű fejlesztésnek egyelőre nem érezhető a hatása, sőt inkább a konkurencia 
harc erősödött az egyes régiós szerepkörökért az elmúlt öt évben.

Ismert, hogy a gazdasági és társadalmi szerkezet átalakítása előtt az egész or-
szágot átszelő nehézipari tengely részeként definiálták - a hagyományos nehézipar 
válságáig - a Tapolca-Ajka-Veszprém-Várpalota-Székesfehérvár-Dunaújváros és 
Dorog-Oroszlány-Tatabánya "kis ipari tengelyeket". E kistérségekben a szén-, bau-
xit-, és mangánérc bányászatnak (Tapolca, Ajka, Dudar, Oroszlány, Dorog), valamint 
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az alumíniumkohászatnak (Várpalota), vasgyártásnak (Dunaújváros), a gépiparnak, 
gépgyártásnak (Veszprém, Székesfehérvár), az elektronikai iparnak (Székesfehér-
vár) és a vegyiparnak (Balatonfűzfő, Pét) is, vagyis a tradicionális szocialista gazda-
ságfejlesztés során prioritást élvező ágazatoknak voltak, alakultak jellemző üzemei, 
jelentős bázisai. Az örökség a szerkezetváltás és a recesszió évei után is az ország 
fejlettebb területei közé emeli a térséget, iparosodásának köszönhetően mind a 
bruttó hazai termék tömegében, mind pedig a GDP-ben – Budapestet is számítva – 
a második helyet foglalja el Magyarország hét régiója között. Az egy főre jutó GDP 
2001-ben 11315 PPS volt, ami hazai viszonylatban élmezőnyt jelentett ugyan, de 
az EU 27 tagállama tekintetében csak az uniós átlag 53 százalékát érte el. 2006-ban 
már 13529 PPS volt, ami az EU átlag 60 százaléka. 

Dinamikusan fejlődő központoknak továbbra is a megyeszékhelyeket és von-
záskörzetüket tekinthetjük a régióban, ahol az ipari termelőágazatok egy része mű-
ködőképesnek bizonyult, és ezzel egyidejűleg sikeresen tudták kezelni a gazdasági 
szerkezetváltásból adódó problémákat. Az utóbbi években megtelepedett az alap-
vetően képzetlen munkaerőre épülő multinacionális tőke is, gazdasági funkcióját 
tekintve azonban kétséges az innovációs, vállalkozói központtá válás ezekben a tér-
ségekben. A fiatal munkavállalókra ebben a viszonyrendszerben nagyobb tömeg-
ben számítanak ugyan a központi települések multinacionális vagy kisebb vállalatai, 
ám korántsem képzettségüknek megfelelő állással várják a fiatalokat, mert elsősor-
ban betanított munkásként szeretnék foglalkoztatni az olcsó munkaerőt. A régió 
nagyvárosai a magasan kvalifikált fiatal szakembereknek (többdiplomás fiatalok) 
továbbra sem igazán tudnak megfelelő állást kínálni, így azok vagy a képzettségük 
alatt vagy a régión kívül (a fővárosban vagy külföldön) próbálnak munkához jutni. 

Közlekedési, logisztikai szerepe is jelentős a régiónak, nagyfontosságú vasútvo-
nalak, közutak és autópályák is átszelik. A térséget északról és keletről a Duna, Euró-
pa egyik legfontosabb vízi útja határolja. 

3.1 A RégIó Az EuRóPAI POROndOn
Az Európai Unió régiós GDP rangsorát tekintve (PPS-ben kifejezve) 2001-ben a 

254 régió közül a 227. helyen állt, mindössze 27 másik régióban volt alacsonyabb 
az egy főre jutó GDP, mint a közép-dunántúli régióban. 2006-ban a 27 tagállam 271 
régióját nézve a 230. helyre került, ami, figyelembe véve, hogy a két új csatlakozó 
állam Bulgária és Románia volt, arról szól, hogy a fejlődés üteme elmaradt a fejlet-
tebb európai régiókhoz képest.

Ha azonban a régió más – a fiatalok szempontjából különösen fontos – jellem-
zőit nézünk, szintén romlott a kép. A 494 milliós Európai Unióban kb. 110 millió fia-
tal él, ebből Közép-Dunántúl részesedése kb. 0,21 százaléknyi. Területileg a régió 
közép szinten van, a 271 régió egészét tekintve a 128. helyre került, népességszáma 
alapján a 183., a 100 Fő/km2-es népsűrűség pedig a 172. átlagos helyre „elegendő”.

A munkanélküliségi ráta alapján (6 százalék) a 90. legkedvezőbb helyen van a 
régió, ami sokkal kedvezőbb, mint az EU 27 átlag (8,2), és hasonló a helyzet a fiata-
lok munkanélküliségi rátája tekintetében is, ahol Közép-Dunántúl a 78. helyen áll 
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(13,7 százalék), ami szintén jobb, mint 
az EU 27-ben mért 17,5 vagy akár a ré-
gi tagállamok (EU 15) 16,2 százalékos 
aránya. Ezzel együtt azonban jól lát-
szik az is, hogy a régió mind a fiata-
lok foglalkoztatása, mind pedig a fent 
vázolt életminőségi mutatók tekin-
tetében rontotta helyzetét az elmúlt 
években.

 
 

3.2 TElEPüléSSzERKEzET
A régióban 2001-ben 376 község, 25 város és ebből 4 megyei jogú város volt, 

2008-ban már 33 város a 4 megyei jogú város mellett, a községek száma lecsök-
kent 363-re. A városi népesség aránya 2001-hez képest 103,3 százalékra nőtt, leg-
inkább Komárom-Esztergom megyét érintve a várossá nyilvánítás folyamata. A 
városi népesség aránya 56.6 százalékról 59,8 százalékra nőtt. A legtöbb városlakó 
fiatal érthetően a nagyvárosok térségében él, a sorrend Székesfehérvár, Tatabánya, 
Veszprém, Dunaújváros.

Ami a településszerkezet pontos megoszlását illeti, a régióban 112 település la-
kossága kevesebb, mint 500 fő, további 88 település 500 és 1.000 fő közé esik. Ösz-
szességében 2000 fő alatti falvak teszik ki a régió településeinek 73 százalékát, 
melyből 28 százalék aprófalu. Az 500 fő alatti települések aránya Veszprém megyé-
ben kimagasló, közel 50 százalék, ellenben a régió másik két megyéjében 3-5 száza-
lék. Ugyanakkor ezen térségekben a középfalvak (1000-4999 lakos) dominálnak. 

A kistelepülések nagy száma a régió 
Veszprém megyei részén azt is jelenti, 
hogy a megye népességének viszonylag 
nagy aránya él kistelepüléseken. A tele-
pülések háromnegyedét kitevő 1000 fő 
alatti falvakban él a megye lakosainak 
egyötöde, ami természetesen jóval meg-
haladja a régió átlagát (9%) és az ország 
átlagát (8%) egyaránt. Ez természetesen 
a másik végletnél pedig negatív csúcsot eredményez, hiszen az 50000 fő feletti vá-
rosban csak a népesség 17 százaléka él Veszprém megyében, míg ez az arány Ko-
márom-Esztergom, valamint Fejér megyében egyaránt 23-23 százalék (az országos 
arány 37 százalék). Az elmúlt évek folyamatait vizsgálva az 50 ezer fő feletti tele-
pülések száma négyről háromra csökkent, Dunaújváros népességszáma 2008-ban 
csökkent 50 ezer fő alá. 

A városok nagyságát tekintve a régióra tehát inkább a kisvárosok jellemzőek. 
5.000 fő alatti város 2003-ban még nem volt, ellenben jelenleg 6 ilyen település is 
van, ehhez jön további 14 5-10 ezer fő közötti kisváros és 14 10-50 ezer közötti te-
lepülés.



Kö
zé

p-
du

ná
nt

úl
i R

eg
io

ná
li

s
ifj

ús
ág

i H
el

yz
et

el
em

zé
s 2

00
9

12

Statisztikai értelemben vett igazi agglomerációs településegyüttes a Budapes-
ti, a Győri, a Miskolci és a Pécsi körzet. A közép-dunántúli régióban agglomerálódó 
térség egyedül a Balatoni térség 8 társközponttal és 44 egyéb településsel. Ezen 
túl Veszprém, Székesfehérvár és Tatabánya is egy-egy funkcionális nagyvárosi 
településegyüttes központja, mindösszesen 45 települést érintve.1

3.3 A RégIó IFjúSágánAK dEMOgRáFIAI HElyzETE
Az élve születések száma a régióban az országos átlagnak megfelelő, ám a ha-

lálozási arány alacsonyabb. A nemek aránya kiegyensúlyozott, a népesség a régió 
egészét tekintve viszonylag fiatal, csaknem 60 százalékuk 40 év alatti. A prognózi-
sok szerint a régió lakossága jóval kisebb mértékben fog csökkenni, mint országo-
san. Annál is inkább mert a rendszerváltozás óta több a Közép-Dunántúlon 
letelepedők száma, mint az elvándorlóké. A regionális szintű átlagok azonban elta-
karják a régión belüli egyenlőtlenségeket.

A közép-dunántúli régió népessége 
1980-ban 1120 ezer, 1990-ben 1110 ezer, 
2001-ben pedig 1116 ezer fő volt. A nép-
számlálás óta eltelt években ismét csök-
kent a lakosok száma, 2004-ben 1112 
ezer fő volt, 2008-ban pedig 1105 ezer. 
Ezen belül a három megye népességszá-
ma eltérő tendenciát mutat: míg Veszp-
rém megye lakóinak száma folyamatosan 
csökken a 80-as évektől kezdve, Fejér me-
gye népessége 2001-ig növekedett, utána stagnál, addig Komárom-Esztergom me-
gye népessége alapvető stagnálás után az utóbbi években csökken.

 Mindebből a fiatalok, azaz a 15-29 éves korosztály, a régió népességének 20,7 
százalékát teszi ki. Ez az utóbbi években csökken, 2004-ban még 22,4 százalékos 
volt a fiatalok aránya. A három megyében kiegyenlítetten alakul a fiatalok népessé-
gen belüli aránya, ami Fejér megyében 20,7, Veszprém megyében a lakosság 20,8 
százalékát, Komárom-Esztergom megyében a lakosság 20,6 százalékát jelenti. 

Ha nemek szerint vizsgáljuk a fiatalok régión belüli megoszlását, azt látjuk, 
hogy a fiatal férfiak valamivel többen vannak, mint a fiatal nők a régióban – a há-
rom megyében összesen 119 036 férfi, és 110 025 nő volt 2008-ban. Összehasonlít-
va a megyéket elmondható, hogy ez a különbség megyénként is mérhető a 
korosztályon belül. Míg a fiatal férfiak aránya az összes Fejér megyében élő férfi kö-
rében 22,2 százalék, a fiatal nőké 19,3 százalék, Komárom-Esztergom megyében a 
férfiak között a fiatalok aránya 22,1, a nőké 19,1 százalék, addig Veszprém megyé-
ben az arány 22,4, és 19,4 százalék. 

A fiatalok korcsoport szerinti megoszlása alapján az derült ki, hogy 25-29 éves 
korosztály részaránya a legnagyobb, 7 százalékponttal többen vannak ebben a 
korcso portban a fiatalok, mint a 15-19-es korosztály. Összevetve a négy évvel ko-

1  Székesfehérvár és körzete 13, Veszprém és körzete 10, Tatabánya és körzete 12 településből áll, ez utób-
bi térségben két társközpont is van.



13

Statisztikai értelemben vett igazi agglomerációs településegyüttes a Budapes-
ti, a Győri, a Miskolci és a Pécsi körzet. A közép-dunántúli régióban agglomerálódó 
térség egyedül a Balatoni térség 8 társközponttal és 44 egyéb településsel. Ezen 
túl Veszprém, Székesfehérvár és Tatabánya is egy-egy funkcionális nagyvárosi 
településegyüttes központja, mindösszesen 45 települést érintve.1

3.3 A RégIó IFjúSágánAK dEMOgRáFIAI HElyzETE
Az élve születések száma a régióban az országos átlagnak megfelelő, ám a ha-

lálozási arány alacsonyabb. A nemek aránya kiegyensúlyozott, a népesség a régió 
egészét tekintve viszonylag fiatal, csaknem 60 százalékuk 40 év alatti. A prognózi-
sok szerint a régió lakossága jóval kisebb mértékben fog csökkenni, mint országo-
san. Annál is inkább mert a rendszerváltozás óta több a Közép-Dunántúlon 
letelepedők száma, mint az elvándorlóké. A regionális szintű átlagok azonban elta-
karják a régión belüli egyenlőtlenségeket.

A közép-dunántúli régió népessége 
1980-ban 1120 ezer, 1990-ben 1110 ezer, 
2001-ben pedig 1116 ezer fő volt. A nép-
számlálás óta eltelt években ismét csök-
kent a lakosok száma, 2004-ben 1112 
ezer fő volt, 2008-ban pedig 1105 ezer. 
Ezen belül a három megye népességszá-
ma eltérő tendenciát mutat: míg Veszp-
rém megye lakóinak száma folyamatosan 
csökken a 80-as évektől kezdve, Fejér me-
gye népessége 2001-ig növekedett, utána stagnál, addig Komárom-Esztergom me-
gye népessége alapvető stagnálás után az utóbbi években csökken.

 Mindebből a fiatalok, azaz a 15-29 éves korosztály, a régió népességének 20,7 
százalékát teszi ki. Ez az utóbbi években csökken, 2004-ban még 22,4 százalékos 
volt a fiatalok aránya. A három megyében kiegyenlítetten alakul a fiatalok népessé-
gen belüli aránya, ami Fejér megyében 20,7, Veszprém megyében a lakosság 20,8 
százalékát, Komárom-Esztergom megyében a lakosság 20,6 százalékát jelenti. 

Ha nemek szerint vizsgáljuk a fiatalok régión belüli megoszlását, azt látjuk, 
hogy a fiatal férfiak valamivel többen vannak, mint a fiatal nők a régióban – a há-
rom megyében összesen 119 036 férfi, és 110 025 nő volt 2008-ban. Összehasonlít-
va a megyéket elmondható, hogy ez a különbség megyénként is mérhető a 
korosztályon belül. Míg a fiatal férfiak aránya az összes Fejér megyében élő férfi kö-
rében 22,2 százalék, a fiatal nőké 19,3 százalék, Komárom-Esztergom megyében a 
férfiak között a fiatalok aránya 22,1, a nőké 19,1 százalék, addig Veszprém megyé-
ben az arány 22,4, és 19,4 százalék. 

A fiatalok korcsoport szerinti megoszlása alapján az derült ki, hogy 25-29 éves 
korosztály részaránya a legnagyobb, 7 százalékponttal többen vannak ebben a 
korcso portban a fiatalok, mint a 15-19-es korosztály. Összevetve a négy évvel ko-
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rábbi adatokkal, látható, hogy a különb-
ség csökkent. Ennek oka, hogy a mostani 
25-29 éves korosztályt már elhagyták a 
’70-80 közötti születésű „baby boom” 
kohorsz tagjai. 

 Nemeként vizsgálva az egyes ifjúsági 
kohorszokat a férfi többlet egyértelműen 
megmutatkozik. Míg a teljes népesség 52 
százaléka nő (a férfiak rövidebb átlagélet-
kora miatt), addig a magasabb férfi szüle-
tési arányokkal együtt az ifjúsági korosztályban még 52 százalékos férfi dominancia 
érvényesül. 

   Kistérségenként tekintve az adatokat a legnépesebbek nyilván a megyei jogú 
városokat is magukba foglaló térségek, s jól mutatják a területi egyenlőtlensége-
ket, hogy a régióban a 26 kistérség fele kevesebb, mint 35 ezer fővel rendelkezik, s 
a 16 ezertől (Sümeg) a 137 ezerig terjed (Székesfehérvár) a kistérségek lakónépes-
ségének tartománya. A népszámlálás óta eltelt időben a lakónépesség változása a 
Gárdonyi, Ercsi és Bicskei térségeket érintette komoly pozitív mérleggel, ennek oka 
a migráció: Dunaújváros, Oroszlány, Tapolca, Ajka, Pápa, Zirc a fogyás egyre komo-
lyabb problémájával küzd. A városi népesség aránya is igen eltérő térségenként: 
Esztergom, Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros és Oroszlány, valamint Veszp-
rém esetében az országos átlag felett van, míg Enying, Dorog, Bicske, Kisbér, Adony 
és Aba esetében az országos átlag felét sem éri el a városi népesség aránya. Az 
utóbbiban nincs is város egyáltalán. 

Közép-Dunántúlon 1000 lakosra 4,3 házasságkötés jutott 2003-ban. Fejér me-
gyében 4,2, Komárom-Esztergom megyében 4,4, Veszprém megyében pedig 4,2, 
vagyis régión belül sincsenek eltérések és az országos átlagnak is megfelelnek az 
adatok. 2007-ben ennél is kevesebb, a régiós átlag 3,9 volt csupán, ezt Komárom 
haladta meg (4,1) és Veszprém múlta alul (3,8).

Az ifjúsági korosztályból a régióban éves szinten 6 ezer körül kötöttek évente 
házasságot, 2003-ban a 15-29 férfi korosztályra a régióban 2711 házasság jutott, az 
ugyanolyan korú női népességre 3403. Ezzel szemben négy évvel később már csak 
1907 férfi és 2702 nő kötött házasságot az ifjúsági korosztályból. A három megyé-
ben a házasságok száma arányosan oszlik meg a népesség számnak megfelelően, 
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a legtöbb házasságkötés Fejér megyében van. Az átlagos házasságkötési életkor 
egyébként magasabb, mint az ifjúsági korcsoport, és folyamatosan emelkedik. 
2003-ban a férfiak a régióban átlagosan 33 a nők 29 éves korukban házasodtak 
2003-ban2, 2007-ben a férfiaknál 33,2, a nőknél 30,3 év volt. Ezzel együtt az összes 
házasságkötés többsége a Közép-Dunántúlon, a férfiaknál 43 (2003-ban még 57) 
százalékban, a nőknél 62 (2003-ban még 72) százalékban a hagyományos ifjúsági 
korosztályban, 30 éves kor előtt következik be, de a halasztott családalapítás és há-
zasságkötés, valamint a növekvő együttélési formák részaránya miatt a realizált há-
zassági tervek folyamatosan későbbre tolódnak az életkorban. Ezzel szemben a 
válás továbbra sem e korosztály sajátossága, a férfiaknál az összes realizált válás 11 
százaléka, a nőknél 24 százaléka következik be 30 éves kor előtt. 

Az Ifjúság2008 kutatás adatai alapján 2008-ban a régióban élő 15-29 éves kor-
osztály 87 százaléka nőtlen/hajadon, 12 százaléka házas, 1 százaléka pedig elvált. 
Ettől függetlenül 16 százalék élettársi kapcsolatban él és további 41 százalékuknak 
is van partnere, de nem élnek együtt. A valóban egyedülállók (nem él sem házas-
ságban, sem élettársi kapcsolatban és különélő partnere sincs) a régió fiatalságá-

2 Ebben az adatban természetesen benne vannak az újraházasodók is

Kistérség

Lakónépesség A városok
népessége

A települé
sek átla

gos
népessége

Élve születés Halálozás

Belföldi 
vándor
lási kü

lönbözet

Természe
tes sza

porodás, 
illetve 
fogyás

A belföldi 
vándor
lási kü

lönbözet

Az év
végén (fő)

Változása
a 2001. év 

végéhez (%)
az év végén (fő) ezer lakosra 2000–2007. évi átlaga 

ezer lakosra

Abai 24 120 2,9 – 2 680 9,7 12,9 3,7 -2,6 7,5
Adonyi 24 652 1,3 3 831 3 082 8,8 11,2 1,2 -2,5 6,1
Bicskei 38 802 3,3 11 430 2 282 10,5 13,5 0,4 -2,1 5,5
dunaújvárosi 73 067 -4,4 49 183 8 119 8,0 12,4 -8,0 -3,2 -4,4
enyingi 21 193 -3,8 7 035 2 355 11,4 14,7 -8,0 -3,4 -2,4
ercsi 23 419 4,6 14 213 3 903 11,3 11,0 4,4 -1,2 8,6
gárdonyi 25 884 7,8 13 936 2 876 9,5 12,7 24,5 -2,7 19,9
móri 34 719 -0,4 14 466 2 671 9,1 12,1 -3,6 -2,1 1,3
sárbogárdi 25 687 -3,0 13 146 2 569 8,5 14,9 -3,0 -4,7 -0,7
székesfehérvári 137 029 -0,3 108 595 7 613 9,9 11,0 5,8 -1,6 0,2
Fejér Összesen 428 572 0,1 235 835 3 968 9,5 12,2 1,6 2,4 2,1
dorogi 40 381 -1,0 12 353 2 692 9,9 12,7 1,2 -3,4 2,1
esztergomi 56 559 2,1 43 291 6 284 9,6 13,0 5,6 -2,9 4,8
Kisbéri 20 860 -3,3 5 569 1 227 8,3 15,2 -5,7 -6,5 1,9
Komáromi 40 912 -1,8 30 558 4 546 8,6 12,3 -1,3 -3,4 0,8
oroszlányi 27 255 -4,4 19 133 4 542 9,4 13,0 -4,2 -3,2 -2,8
tatabányai 88 416 -1,4 70 388 8 842 10,3 12,5 0,5 -3,6 0,1
tatai 40 266 2,0 24 751 4 027 9,2 12,1 0,9 -3,1 6,3
KEM Összesen 314 649 0,8 206 043 4 140 9,6 12,8 0,5 3,5 1,9
Ajkai 56 514 -5,2 34 873 1 449 8,3 13,0 -4,8 -4,6 -4,2
Balatonalmádi 27 420 1,4 13 040 2 493 8,3 13,5 3,3 -4,6 6,1
Balatonfüredi 22 570 0,3 13 279 1 075 8,8 11,4 2,2 -3,9 3,5
pápai 61 083 -4,7 32 617 1 247 8,6 14,6 -10,7 -5,3 -1,8
sümegi 15 861 -3,7 6 467 755 10,1 16,0 1,9 -5,6 0,4
tapolcai 35 662 -4,8 18 733 1 081 8,5 13,2 -8,4 -3,8 -3,6
Várpalotai 37 736 -2,9 26 859 5 391 9,5 12,6 -0,5 -3,9 -0,2
Veszprémi 84 324 1,5 65 819 4 216 9,4 10,0 1,9 -0,3 0,0
zirci 20 450 -4,6 7 157 1 278 9,3 13,9 -7,3 -4,1 -3,0
Veszprém Összesen 361 620 2,4 218 844 1 666 8,9 12,7 3,0 3,6 0,8
KD régió összesen 1 104 841 1,1 660 722 2 755 9,3 12,5 0,2 3,1 1,1
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nak 41 százalékát teszik ki, és ez egyszerre utal a párkeresés, párválasztás 
nehézségeire, valamint a megváltozott társadalmi értékrendre. A második demog-
ráfiai átmenet (SDT) egyik fontos jellemzője ugyanis az erősödő individualizálódás 
és együttélési időszakok rövidülése. 

Gyakran lehet hallani, hogy a fiatalok manapság nem „ugranak fejest” a házas-
ságba, hanem előtte hosszabb, rövidebb ideig együtt élnek a jogi aktus előtt. Ez a 
forma régiónkban koránt sem igaz mindenkire: a jelenleg házas közép-dunántú-
li fiatalok 52 százaléka nem élt együtt partnerével a házasságkötés előtt, követte a 
hagyományosabb modellt. Akik jelenleg házasságon kívüli együttélési formát vá-
lasztottak, csupán 40 százalékban tervezik, hogy a jövőben házasságot kötnek, ami 
jól mutatja, hogy a felnőtt korba való átmenet eddig igen fontos lépcsőfokának 
kérdését és szerepét (házasság) át kell értékelni az ifjúsági szakmának is.

A válási arányszámok tekintetében elmondható, hogy a régióban 1000 lakos-
ra jut 2,5 válás. Megyénkénti bontásban: Fejér – 2,4, Komárom-Esztergom – 2,9, 
Veszprém – 2,2. A válás területi jellemzőit vizsgálva látható, hogy a régió rurális te-
rületein, ahol tradicionálisan, értékrendi és helyi közösségi okok miatt is nehezebb 
válni, sokkal kevesebb a válás, mint a városi népesség körében.

Konkrétan a fiatalokat tekintve azt látjuk, hogy a fiatal férfiakra 286 válás jut, 
míg a nőknek ugyanerre a korosztályára 535. Ez a különbség nagyjából megfelel 
annak, hogy ebben a korosztályban a nők nagyobb arányban házasodnak, mint a 
férfiak.

A régióban az élve születési arányszám 1000 lakosra 9,3, s ez a 2003-as 8,9-es 
negatív rekordhoz képest nem rossz eredmény, bár ezzel a régió továbbra is há-
tul van, mert amíg Észak-Alföldön 10,3 élve születés jutott 1000 lakosra 2008-ban, 
addig a közép-dunántúli régiót csak két régió követi rosszabb arányszámmal: a 
nyugat-dunántúli régió 8,8-as arányszámmal és a dél-dunántúli régió 9,0 arány-
számmal. A vizsgált korosztályban, a régióban a nőkre 6854 élve születés jutott 
2003-ban, valamint az összes élveszületés (9948) 69 százaléka 18-29 éves korban 
realizálódott. 2008-ban ezzel szemben a régióban élő 18-29 éves kor közötti nőkre 
már csak 5734, az összes élveszületés (10322) 56 százaléka jutott. 

Az adott évi élveszületések számának a lakosság évközepi számához viszonyí-
tott aránya ezer főre vetítve (nyers élveszületési arány) a régió mindhárom megyé-
jében folyamatosan csökkent 1970-2000 között, régiós szinten 15,4-ről 9,1-re. 2000 
óta további csökkenés tapasztalható, igaz a csökkenés üteme jelentősen lelassult 
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(sőt 2002-ben még az előző évhez viszonyítva emelkedés is történt Komárom-Esz-
tergom és Veszprém megyékben). A teljes termékenységi arányszám (TFR) 3a régi-
óban 1,22 volt 2003-ban, 2007-ben viszont 1,28. Megyénként: Fejér - 1,29, 
Komárom-Esztergom - 1,30, és Veszprém - 1,24. Ennél alacsonyabb TFR csak a két 
fejlettebb régióban van Magyarországon, Budapesten és Nyugat-Dunántúlon.

 A házasságon kívül született gye-
rekek aránya – összhangban a házas-
ság szerepének csökkenésével és az 
értékrend átalakulásával – folyama-
tosan nő Közép-Dunántúlon is, 2003-
ban 34 százalék volt a régiós átlag, 
2007-ben már 40 százalék, de ettől 
magasabb Komárom-Esztergomban. 
A kis súllyal (2500 gramm alatt) szü-
letettek százalékos aránya Közép-Du-
nántúlon országos átlag alatti (7,7 a 
8,2-tel szemben). Régión belül Komárom-Esztergom megyében a legnagyobb (8,5 
százalék). A koraszülöttek aránya (37. terhességi hét előtti élveszületések) 8,3 szá-
zalék a régióban, ami 0,5 százalékponttal nőtt négy év alatt.

A gyermekvállalással és az évleszületéssel szorosan összefüggő – alapvetően 
értékrendi kérdés – az abortuszok száma. Közép-Dunántúlon az összes terhesség 
megszakítás száma 4200 körül van, ami szemben a 2003-ban mért 5300 körüli eset-
számmal jelentős csökkenés. Míg négy éve 100 élve születésre 53 abortusz jutott, 
addig 2007-ben már csak 41, tehát a csökkenés folyamatos. Ez az arány a többi ré-
gióhoz képest valamivel jobb, ennél jobb arányokkal csak a nyugat-dunántúli régió 
rendelkezik, ahol „csak” 35 terhesség megszakítás jutott 100 élve születésre. Leg-
rosszabb a helyzet a dél-dunántúli és az észak-magyarországi területeken (56).

A régióban 2007-ben 1000 lakosra 12,5 halálozás jutott, ez évek óta nem válto-
zott. Ez országos összehasonlításban a legjobb aránynak bizonyul, minden másik 
régióban ennél rosszabb a helyzet. A régión belül Fejér megyében 12,2, Komárom-
Esztergomban 12,8, Veszprém megyében pedig 12,7 a nyers halálozási arányszám. 
Időben vizsgálva a halálozási arányt, az 1970-1990 közötti időszakban folyamatos 

3 Total Fertility Rate - Azt fejezi ki, hogy az adott év kor szerinti születési gyakorisága mellett egy nő élete 
folyamán hány gyermeknek adna életet
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volt az emelkedés, a rendszerváltás évében kimagasló. Az azóta eltelt években a ja-
vuló életkörülmények és orvosi ellátás ellenére nem csökkent érdemben a magas 
arányszám, sőt 2003-ban elérte, és Veszprém megyében meghaladta az 1990-es 
évi adatokat is. 

Korcsoport szerint tekintve a ha-
lálozást 30 éves kor előtt 179 férfi, és 
99 nő halt meg a vizsgált évben. Eb-
ből 66 volt a csecsemőhalálozás, 10 
az 1-5 év között, 10 az 5-14 év között 
meghaltak száma. A 15-29 éves ifjú-
sági korosztályban 28 nő és 88 fér-
fi halt meg. Az eltérő arány mögött 
egyértelműen a fiatal férfiak életve-
zetési problémái (elsősorban közle-
kedési balesetek) állnak. 

A 20. életévben még 50, a 30. életévben még 40 év a férfiak várható élettarta-
ma a közép-dunántúli régióban, ez egy évvel magasabb mint a 2003-as adat. Ez 
országos szinten közepesnek számít. A régión belüli megyei átlagok között nincs 
érdemi különbség. A nők esetében ugyanezek a megállapítások tehetők, azzal a 
különbséggel, hogy az ő várható élettartamuk az egész országra jellemzően maga-
sabb, 20 évesen még 58, 30 évesen még 48 év körül van a várható élettartamuk. 

A belföldi bevándorlási különbözet 1980-tól Fejér megyében minden felvétel-
kor pozitív volt, Komárom-Esztergom is pozitívan zárta az utóbbi éveket, ellenben 
Veszprém megyéből komolyabb elvándorlás tapasztalható. A régió egyenlegét te-
kintve 2007-ben 31540 fő vándorolt be a régióba, és 31346 fő vándorolt el Közép-
Dunántúlról. A pozitív mérleg főleg annak köszönhető, hogy Fejér megyébe 490 
fővel többen vándoroltak be, mint onnan el. Komárom-Esztergomba 130 fő a több-
let, Veszprém megyéből viszont 426 fővel többen vándoroltak el, mint amennyien 
érkeztek. 

A régió fiataljainak más kultúrákkal való keveredése szempontjából és a 
multikulturális helyi társadalom kiépülése szempontjából érdekes a bevándorló 
külföldi állampolgárok száma. 2007-ben a régióba 1235 külföldi állampolgár ván-
dorolt be, legtöbben Fejérbe (515), valamivel kevesebben Komárom-Esztergom 
(404) és Veszprém (316) megyébe. Az ifjúsági korosztályt tekintve 454 külföldi ál-
lampolgárságú fiatal vándorolt be a régióba, a legtöbben közülük Fejér megyébe. 
Ezen túl több mint 967 fiatal kapott tartózkodási engedélyt regionális szinten.
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4. Az Ifjúság2008 kutatás
középdunántúli eredményei

Az Ifjúság2008 kutatás immáron a harmadik a négyévente lefolytatott nagy-
mintás országos ifjúságkutatások sorában. A 15-29 éves korosztályt vizsgáló 
adatfelvétel célja, hogy rögzítse - az előzőekhez képest - az ifjúsági korosztályok is-
koláztatását, elhelyezkedését, karrierjét, önállósodását és boldogulási esélyeit be-
folyásoló társadalmi tényezők változását. Bemutatja továbbá, hogy ezek a hatások 
hogyan tükröződnek a fiatalok életmódjában, szabadidős tevékenységében, kultu-
rális fogyasztásában.

Idén először lehetőség nyílt arra, hogy a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
Gyermek- és Ifjúságkutatási Főosztályának hozzájárulásával regionális szintű elem-
zések készüljenek az összesen 8076 fő megkérdezésével történt felmérés adatai-
ból. A közép-dunántúli régióból összesen 925 fiatalt kérdeztek meg, ebből 365 fő 
Fejér megyében, 294 fő Veszprém megyében és 266 fő Komárom-Esztergom me-
gyében élt az adatfelvétel idején. A kutatás jó lehetőséget biztosít arra, hogy a regi-
onális szintű adatok elemzésével pontosabb képet kaphassunk a közép-dunántúli 
régió fiataljainak élethelyzetéről, közösségi aktivitásáról, oktatással kapcsolatos jel-
lemzőiről, mobilitási helyzetükről, illetve az ifjúsági intézményrendszerhez való 
hozzáférési lehetőségeiről.

4.1 KözöSSég, RéSzvéTEl, KözélET
Gyakran hallani, hogy a fiatalok passzívak, nem érdeklődnek semmi iránt, ne-

hezen lehet felkelteni az érdeklődésüket bármi iránt. Az ifjúságsegítő szervezetek 
és szakemberek számára lényeges információ az, hogy a régióban élő fiatalokat mi 
érdekli, mennyire mozgósíthatóak különböző akciókra, hiszen ezek a szervezetek 
és intézmények ezek alapján tudnak az ifjúság számára értelmes és tartalmas prog-
ramokat szervezni, saját jövőbeni munkájukat pontosan tervezni. Ennél a témánál 
különösen fontos szempontként jelennek meg a fiatalok mint állampolgárok, azaz 
az országnak és saját lakókörnyezetüknek aktív alakítói és formálói. 

A Közép-Dunántúlon élő 15-29 év közötti fiatalokat kismértékben érdekli csak 
a politika, százfokú skálán - ahol az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem érdekli, a 
100-as pedig azt, hogy nagyon érdekli – ennek átlagos értéke 25 pont, ami jóval a 
skála közepét jelentő 50 pont alatt van, és egyértelmű érdektelenséget, negatív vé-
leményt mutat. Megyénként nézve a kérdést, nagy különbségek nem mutatható-
ak ki, mindhárom megyében gyakorlatilag azonos véleményen vannak a fiatalok a 
politikával kapcsolatban. 

Az egyes alcsoportokat részletesen vizsgálva megállapítható, hogy valamivel 
nagyobb érdeklődést mutatnak a fiúk mint a lányok, a 20 éven felüliek, a dolgozók 
a tanulóknál, illetve a diplomával rendelkezők, azonban mindegyik csoportnál ösz-
szességében érdektelenséget lehet tapasztalni, az átlagpontszámok a lélektani ha-
tárt jelentő 50 pont alatt maradnak.
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érdekli, mennyire mozgósíthatóak különböző akciókra, hiszen ezek a szervezetek 
és intézmények ezek alapján tudnak az ifjúság számára értelmes és tartalmas prog-
ramokat szervezni, saját jövőbeni munkájukat pontosan tervezni. Ennél a témánál 
különösen fontos szempontként jelennek meg a fiatalok mint állampolgárok, azaz 
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A Közép-Dunántúlon élő 15-29 év közötti fiatalokat kismértékben érdekli csak 
a politika, százfokú skálán - ahol az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem érdekli, a 
100-as pedig azt, hogy nagyon érdekli – ennek átlagos értéke 25 pont, ami jóval a 
skála közepét jelentő 50 pont alatt van, és egyértelmű érdektelenséget, negatív vé-
leményt mutat. Megyénként nézve a kérdést, nagy különbségek nem mutatható-
ak ki, mindhárom megyében gyakorlatilag azonos véleményen vannak a fiatalok a 
politikával kapcsolatban. 

Az egyes alcsoportokat részletesen vizsgálva megállapítható, hogy valamivel 
nagyobb érdeklődést mutatnak a fiúk mint a lányok, a 20 éven felüliek, a dolgozók 
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tárt jelentő 50 pont alatt maradnak.

A fiatalok egyes intézmények és szer-
vezetek iránti bizalma nem egyértelmű, a 
legtöbbel szemben inkább bizonytalan-
ság tapasztalható a fiatalok körében. Egy-
értelmű pozitív vélemény egyikkel 
szemben sem tapasztalható, egymáshoz 
viszonyítva legjobban az Alkotmánybíró-
ságban, a polgármesterekben és a bírósá-
gokban bíznak, azonban összességében 
ezek megítélése is inkább felemás, mivel 
százfokú skálán a 40 és 60 pont közé eső értékek inkább bizonytalanságot mutat-
nak, azaz nem tudják egyértelműen eldönteni, hogy inkább negatív vagy pozitív 
véleményt mondjanak ezekkel kapcsolatban. Legkevésbé a Kormányban, az Or-
szággyűlésben és az egyházakban bíznak meg a fiatalok. 

A megyei eloszlásokat tekintve 
megállapítható, hogy a veszprém me-
gyeiek valamivel jobban bíznak az Or-
szággyűlésben, a Kormányban és a 
rendőrségben, mint a másik két me-
gye lakói. Nemenként számottevő 
eltérés csak az egyházaknál tapasz-
talható, a lányok jobban bíznak ezek-
ben, mint a fiúk. Érdekes módon a kor 
és az iskolai végzettség nem határoz 
meg éles véleménykülönbségeket, azonban gazdasági aktivitás alapján már látha-
tó különbség, ugyanis a tanulók magasabb bizalmat fejeztek ki szinte minden in-
tézménnyel és szervezettel kapcsolatban, mint a munkanélküli társaik.

 A politikai rendszerek megítélése kapcsán a közép-dunántúli fiatalok 41 száza-
léka van azon a véleményen, hogy a hozzájuk hasonló emberek számára az egyik 
politikai rendszer olyan, mint bármelyik más, 37 százalékuk szerint a demokrácia 
minden más politikai rendszernél jobb, 8 százalékuk pedig úgy gondolja, hogy bi-
zonyos körülmények között egy diktatúra jobb, mint egy demokratikus politikai 
rendszer. A kérdés kapcsán a fiatalok 14 százaléka bizonytalan, nem tudott egyér-
telmű választ adni a feltett kérdésre. Ha megyénként elemezzük a kérdést, eltéré-
sek tapasztalhatóak a válaszok között. A Fejér megyei fiatalok közül 15-20 
százalékkal kevesebben tartják úgy, hogy a demokrácia minden más politikai rend-
szernél jobb, mint a két másik megyében élők, míg 8-13 százalékkal többen gon-
doljak azt, hogy bizonyos körülmények között egy diktatúra jobb, mint egy 
demokratikus politikai rendszer. A demokráciát támogatók legnagyobb arányban a 
Veszprém megyei fiatalok közül kerültek ki, ahol, 46 százalékuk mondta azt, hogy a 
demokrácia a legjobb politikai rendszer, továbbá náluk a legalacsonyabb az aránya 
azoknak, akik szerint az egyik politikai rendszer olyan, mint bármelyik más. Komá-
rom-Esztergom és Veszprém megyében a bizonyos körülmények között a diktatú-
rát preferálók aránya 2, illetve 7 százalék, míg Fejér megyében ez eléri a 15 
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százalékot. Mindhárom megyében a bizonytalanok aránya a régiós átlag 14 száza-
léka körül mozog. 

Korcsoportonként nézve a kér-
dést megállapítható, hogy a fiatalabb 
korosztályba (15-19 évesek) tartozók 
egyötöde egyáltalán nem tudott a kér-
désben állást foglalni, és 37 százalékuk 
szerint minden politikai rendszer egy-
forma. A demokráciát támogatók na-
gyobb arányban fordulnak elő a 20-24 
évesek, a diplomával rendelkezők és a 
megyei jogú városokban élők között.

A fiatalok mindössze egynegyede érzi úgy, hogy a helyi, illetve országos po-
litikusokat érdekli a fiatalok véleménye, több mint egyharmaduk szerint egyálta-
lán nem érdeklődnek a politikusok ilyen kérdések iránt, további 37-42 százalékuk 
pedig inkább negatív véleményen van ezzel kapcsolatban. Ezzel a véleménystruk-
túrával szinte megegyezik annak a kérdésnek a megítélése is, hogy a fiataloknak 
mennyi lehetőségük van beleszólni a helyi és országos közügyekbe. A régióban 
élők 13 százaléka gondolja azt, hogy a fiatalok bele tudnak szólni országos ügyek-
be, helyi ügyekbe pedig 19 százalék szerint, míg 36-38 százalék szerint helyi és 
országos ügyekbe egyáltalán nincs, 45-49 százalék szerint pedig csak kevés lehető-
sége van erre az ifjúságnak.

Ha a kapott válaszokat százfokú skálán összesítjük, ahol az 1-es jelenti, hogy 
egyáltalán nem érdekli a politikusokat a fiatalok véleménye, illetve egyáltalán nincs 
lehetőségük a fiataloknak beleszólni a közügyekbe, a 100 pont pedig, ha mindenki 
azt mondaná, hogy nagyon érdeklődnek a politikusok a fiatalok véleménye iránt, il-
letve teljes mértékben bele tudnak szólni a közügyekbe, akkor minden kérdés te-
kintetében az átlagpontszámok 40 és 50 pont közé esnek, azaz inkább negatív 
véleményen vannak a fiatalok ezekkel kapcsolatban. Helyi szinten – főleg a kisebb 
városokban és községekben - ugyan valamivel nagyobb esélyt látnak arra, hogy 
megértessék magukat a képviselőkkel és a polgármesterekkel, mint országos szin-
ten, azonban ez statisztikai értelemben nem releváns különbség. Ugyanezek az 
arányok láthatóak a közügyekbe való beleszólás kérdéseinél is. 
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 Nyitott kérdésben megkérdezték a fiatalokat arról, hogy milyen lehetőségeik 
vannak a lakóhelyükön arra, hogy hallassák a hangjukat a helyi közügyek kapcsán. 
A kérdés után a fiatalok saját szavaikkal válaszolhattak. Legnagyobb arányban, a fi-
atalok közel egyharmada a képviselői, illetve polgármesteri fogadóórát említette, 
26 százalék a lakossági fórumot, 17 százalék az internetes fórumokat, 15 százalék 
pedig a diákönkormányzatot. A fiatalok 26 százaléka szerint semmilyen lehetősé-
gük nincs saját településükön, hogy az ifjúság hallassa hangját a helyi közügyek te-
kintetében.

Milyen lehetőségeik vannak a fiataloknak az ön lakóhelyén arra,
hogy hallassák a hangjukat a helyi közügyekbe?

A fiatalok 55 százaléka nyilatkozta azt, hogy figyelemmel kíséri a helyi ügye-
ket, közülük is főleg a 25-29 év közöttiek, a magasabb iskolai végzettséggel ren-
delkezők és a városokban élők. A leggyakrabban ilyen témákról a családtagjaikkal 
vagy barátaikkal, ismerőseikkel beszélgetnek, illetve 62 százalékuk említette, hogy 
az információkat a helyi honlapokról vagy helyi újságokból szerzi be. Helyi televízi-
ókat és rádiókat 59 százalékuk hallgat, azonban internetes fórumokon mindössze 
12 százalékuk szól hozzá helyi közügyekhez rendszeresen vagy alkalmanként. Helyi 
politikusokkal 9 százalékuk szokott kapcsolatba kerülni, illetve diákönkormányzati 
üléseken 4 százalék szokott részt venni. 

A fiatalok településükön a legégetőbb ifjúsági problémának a munkanélküli-
séget tartják, a régióban élők egyötöde nyilatkozta ezt legnagyobb problémaként, 
további 10 százalékuk pedig a céltalanságot, azaz nem tudják, mit akarnak elérni 
az életben. További problémának tekintik még az alkohol terjedését, a szórakozá-
si és ismerkedési lehetőségek hiányát, a bizonytalan, kilátástalan jövőt és a lakha-
tási problémákat. A problémák típusai és a rangsoraik megegyeznek mindhárom 
megyében.

A régió fiataljainak szervezeti aktivitása alacsony szintűnek mondható, a legak-
tívabban a sportklubok és sportegyesületek életében vesznek részt, de itt is csak a 
fiatalok 10 százaléka vesz részt ezek munkájában formálisan vagy nem formálisan. 
Diákszervezetben, szabadidős szervezetnél, kulturális és környezetvédelmi szerve-
zeteknél a 15-29 éves korosztály 2-5 százaléka formális tag vagy résztvevő munka-
társ, illetve további 2-3 százalék megy el néha a rendezvényeikre. A nem formális 
(nem bejegyzett) közösséghez és mozgalomhoz a régió fiataljainak 2 százaléka kö-
tődik, ebben a tekintetben aktívabbnak tűnnek a Veszprém megyében élők, a 15-
19 évesek, a szakiskolákban tanulók és a kisebb településeken lakók. 

Említette Nem említette

lakossági fórum 26% 74%

Képviselői, polgármesteri fogadóóra 31% 69%

diákönkormányzat, ifjúsági önkormányzat 15% 85%

internetes fórumok 17% 83%

semmilyen 26% 74%
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Önkéntes tevékenységet4 eddi-
gi élete folyamán a fiatalok 14 száza-
léka végzett, 1 százalék rendszeresen, 
10 százalék alkalmanként teszi ezt, és 
3 százalék régebben végzett ilyen te-
vékenységet, de az utóbbi időben már 
nem. A megyék között az önkéntesség 
területén kiemelkedik Komárom-Esz-
tergom megye, ahol a másik két me-
gyével ellentétben kiugróan magas az 
önkéntes tevékenységet végzők száma: a fiatalok 17 százaléka alkalmanként végez 
ilyen típusú aktivitást.

 
4.2 IFjúSágI InTézMényREndSzER A FIATAlOK 

SzEMSzögéből
A fiatalok több problémával találkoznak településükön és saját életútjuk során, 

amelyeket meg kell(ene) oldaniuk, és ebben a helyzetben nagy segítséget tudnak 
nyújtani azok az ifjúsági szervezetek és intézmények, amelyek szolgáltatásaikon ke-
resztül próbálnak segíteni a fiataloknak. A közép-dunántúli 15-29 éves korosztály-
ba tartozó fiatalok 59 százaléka szerint van olyan intézmény vagy szolgáltatás 
elérhető közelségben, amelyek számukra (is) kínálnak különböző lehetőségeket, 
egynegyedük mondta azt, hogy nincs ilyen, és 15 százalékuk bizonytalan ennek a 
kérdésnek a megítélésében. A válaszok megyénkénti eloszlását tekintve hasonló 
arányokat látni: minden megyében az 
ott élők körülbelül 60 százaléka gon-
dolja úgy, hogy el tud érni ilyen szol-
gáltatást, ha szüksége van rá, 
egyötödük szerint nincs ilyen elérhető 
közelségben, és 15 százalék nem tu-
dott állást foglalni a kérdésben. A me-
gyei jogú városokban élők 72 százaléka 
tud ilyen intézményről, azonban a köz-
ségekben lakók csupán 46 százaléka, 
amelynek hátterében valószínűleg információhiány áll. A fiatalabb korosztályokba 
tartozók és a tanulók között szintén többen tudnak ilyen szervezetekről.

A fiatalok szerint legnagyobb arányban ilyen intézményekből a művelődési há-
zak, könyvtárak, sportpályák érhetőek el, ezek említési aránya 90 százalék felett 
volt. Hagyományőrző egyesületet 70 százalékuk említette, amatőr kulturális egye-
sületet 60 százalékuk, egyházhoz kapcsolódó ifjúsági csoportot 54 százalékuk, és 
különböző klubhelyiségbe is minden második fiatal el tud menni.

4 Minden olyan tevékenység, amit az ember ingyen végez, és ami a közösség hasznát, szórakozását, segí-
tését szolgálja. Ide tartozik minden program, rendezvény szervezése vagy az abban való közreműködés, 
de ilyen a rászorulók segítése, a ruhagyűjtés, stb., feltéve, hogy az ember ingyen végzi.
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Az egyes szolgáltatásokkal, tanácsadásokkal kapcsolatban kicsit rosszabb az 
arány, egészséggel kapcsolatos tanácsadásról 52 százalékuk tud, pályaorientációs, 
munkábaállást segítő szolgáltatást 44 százalékuk, különböző drogokkal kapcsola-
tos tanácsadást 39 százalékuk, és ifjúsági információs irodáról 34 százalékuk tud sa-
ját környékükön.

Legkisebb arányban az ifjúsági önkormányzatokat, ifjúsági parlamentet és a te-
lepülési diákönkormányzatot és diákparlamentet említették, ezekről a fiatalok 20-
23 százalékának van információja.

A fiatalok mindegyik intézményt, illetve szolgáltatást fontosnak tartják, a ka-
pott válaszokat százfokú skálára átszámolva minden esetben 70 feletti pontszámo-
kat kaptunk, ami azt jelenti, hogy úgy gondolják, mindegyikre egyértelműen 
szükség van a jövőben.

Megnéztük, hogy a fiatalok hány in-
tézményt tudnak elérni, azaz hány szerve-
zetet és szolgáltatást említettek. A fiatalok 
29 százalékánál a 15 felsorolt intézmény-
ből öt van hozzájuk elérhető közelségben, 
további 43 százalékuk 6-10 szervezetet 
említett, és 28 százalékuk bevallása sze-
rint 11-15 szolgáltatást tudnak elérni.

 A régióban élő fiatalok valamivel több 
mint fele tud olyan intézményről, szerve-
zetről közvetlen közelében, amely fiatalok számára szervez nyilvános programokat, 
illetve közel 40 százalékuknak hasonló programokat szervező civil vagy egyházi 
szervezetről is van tudomásuk. A fiatalok egyharmada nem tud ilyen szervezetek-
ről, és 18, illetve 27 százalékuk bizonytalan volt, nem tudott állást foglalni a kérdés 
megítélésében. A megyei eloszlásokat nézve ilyen intézményekről a fiatalok 53 szá-
zaléka tud minden megyében, a civil és egyházi szervezeteket ismerők aránya 
azonban Fejér megyében 43 százalék, míg Komárom-Esztergom megyében 38 szá-
zalék, illetve Veszprém megyében 35 százalék. A fiatalabb korosztályok (15-19 éve-
sek) nagyobb arányban ismernek ilyen szervezeteket, közülük 61 százalék 

Van ilyen a településen (%)
Mekkora szükség van illetve lenne 

rá? (pontszám százfokú skálán)
művelődési ház, kultúrház, ifjúsági ház 98 90
Könyvtár 95 89
sportpálya, sportolásra alkalmas hely 95 92
Hagyományőrző egyesület, néptánccsoport 70 81
Amatőr kulturális egyesület (színjátszók, zenészek stb.) 60 84
egyházhoz kapcsolódó ifjúsági csoport, szervezet (pl. bibliaóra, gyerekmegőrzés stb.) 54 79
egészséggel kapcsolatos tanácsadás 52 88
Klubhelyiség vagy ehhez hasonló találkozóhely a fiataloknak (ami nem a kocsma) 50 90
Környezetvédelmi, településszépítési egyesület 48 86
pályaválasztási, munkahely keresési tanácsadás 44 87
teleház, e-magyarország pont (ingyen internet) 41 85
droggal, alkohollal, szenvedélybetegséggel kapcsolatos tanácsadás 39 87
ifjúsági tanácsadó, információs iroda 34 83
ifjúsági önkormányzat, ifjúsági parlament 23 78
települési/kerületi diákönkormányzat, diákparlament (tehát nem iskolai!) 20 76
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nyilatkozott igennel, míg a 25-29 évesek 48 százaléka ismer ilyeneket. Településtí-
pus szerint is látni különbséget: a megyei jogú városok lakóinak 65 százaléka, a vá-
rosokban élők 58 százaléka, míg a községekben élő fiatalok 41 százaléka tud 
elérhető közelségben ilyen szervezetekről. 

A fiatalok fele részt szokott venni saját 
településén tevékenykedő szervezetek 
nyilvános programjain, 6 százalékuk rend-
szeresen, 43 százalékuk inkább néha. 
Azoknak az aránya, akik még soha nem 
vettek részt ilyen programokon 44 száza-
lék, és 7 százalék szerint nem szerveznek 
helyi szervezetek ilyen programokat. A 
részvételi aktivitásban nagy megyei kü-
lönbségek nem tapasztalhatóak, az idő-
sebb generációk (25-29 év közöttiek) kicsit passzívabbak, 43 százalékuk szokott 
csak részt venni ilyen programokon, míg a 15-19 évesek között 10 százalékponttal 
többen vannak az aktívak. Látható az is, hogy a kisebb városokban és a községek-
ben jobban lehet aktivizálni a fiatalokat, mint a nagyobb megyei jogú városokban.

Az ifjúsági irodák látogatottságára vo-
natkozó kérdés alapján kiderül, hogy a kö-
zép-dunántúli fiatalok 10 százaléka volt 
már ilyen irodában, 3 százalékuk rendsze-
resen megfordul ott, 7 százalék inkább al-
kalmanként. A fiatalok 86 százaléka még 
soha nem volt ilyen irodában, és 4 százalé-
kuk azt se tudja, hogy mik ezek. A megyék 
között lényeges különbségek nem látha-
tóak, Fejér és Veszprém megyében egy ki-
csivel többen vannak azok, akik már felkerestek ilyen irodát. Különbség településtípus 
szerint látható: a kisebb városokban élők 6 százaléka, a községekben lakók 11 száza-
léka, és a megyei jogú városokban élők 14 százaléka fordult már meg ezekben.

Az ifjúsági irodákat többfé-
le okból keresik fel a fiatalok, 
ezek közül legtöbbször munka-
hely-keresési tanácsok és infor-
mációk ügyében érdeklődnek, 
különböző hivatalos ügyintézé-
sekkel kapcsolatban kérnek fel-
világosítást, pályaválasztási és 
továbbtanulási információk te-
rén szeretnének többet meg-
tudni. Az információszerzésen kívül különböző programok miatt is többen 
felkeresik ezeket az irodákat, sport-, kulturális és más szabadidős programokra is el-
mennek a fiatalok.

Az ifjúsági irodák felkeresésének célja
Százalékos 
megoszlás

munkahely-keresési tanácsért, információért 31
ügyintézéssel kapcsolatos információért 30
pályaválasztási tanácsért, információért 24
sport programra 23
továbbtanulási tanácsért, információért 22
kulturális programra 22
internetezni 21
más szabadidős programra 19
szabadidős programokról (kulturális, sport, nyaralás stb.) szóló információért 18
találkozni a haverokkal, ismerősökkel 14
pszichológiai tanácsért 9
csak úgy, megnézni, hogy van-e valami érdekes 9
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nyilatkozott igennel, míg a 25-29 évesek 48 százaléka ismer ilyeneket. Településtí-
pus szerint is látni különbséget: a megyei jogú városok lakóinak 65 százaléka, a vá-
rosokban élők 58 százaléka, míg a községekben élő fiatalok 41 százaléka tud 
elérhető közelségben ilyen szervezetekről. 

A fiatalok fele részt szokott venni saját 
településén tevékenykedő szervezetek 
nyilvános programjain, 6 százalékuk rend-
szeresen, 43 százalékuk inkább néha. 
Azoknak az aránya, akik még soha nem 
vettek részt ilyen programokon 44 száza-
lék, és 7 százalék szerint nem szerveznek 
helyi szervezetek ilyen programokat. A 
részvételi aktivitásban nagy megyei kü-
lönbségek nem tapasztalhatóak, az idő-
sebb generációk (25-29 év közöttiek) kicsit passzívabbak, 43 százalékuk szokott 
csak részt venni ilyen programokon, míg a 15-19 évesek között 10 százalékponttal 
többen vannak az aktívak. Látható az is, hogy a kisebb városokban és a községek-
ben jobban lehet aktivizálni a fiatalokat, mint a nagyobb megyei jogú városokban.

Az ifjúsági irodák látogatottságára vo-
natkozó kérdés alapján kiderül, hogy a kö-
zép-dunántúli fiatalok 10 százaléka volt 
már ilyen irodában, 3 százalékuk rendsze-
resen megfordul ott, 7 százalék inkább al-
kalmanként. A fiatalok 86 százaléka még 
soha nem volt ilyen irodában, és 4 százalé-
kuk azt se tudja, hogy mik ezek. A megyék 
között lényeges különbségek nem látha-
tóak, Fejér és Veszprém megyében egy ki-
csivel többen vannak azok, akik már felkerestek ilyen irodát. Különbség településtípus 
szerint látható: a kisebb városokban élők 6 százaléka, a községekben lakók 11 száza-
léka, és a megyei jogú városokban élők 14 százaléka fordult már meg ezekben.

Az ifjúsági irodákat többfé-
le okból keresik fel a fiatalok, 
ezek közül legtöbbször munka-
hely-keresési tanácsok és infor-
mációk ügyében érdeklődnek, 
különböző hivatalos ügyintézé-
sekkel kapcsolatban kérnek fel-
világosítást, pályaválasztási és 
továbbtanulási információk te-
rén szeretnének többet meg-
tudni. Az információszerzésen kívül különböző programok miatt is többen 
felkeresik ezeket az irodákat, sport-, kulturális és más szabadidős programokra is el-
mennek a fiatalok.

Az ifjúsági irodában megfordult fiatalok többsége elégedett volt az ottani szol-
gáltatásokkal, majdnem egyharmaduk teljes mértékben elégedett, további 55 szá-
zalék pedig inkább elégedett volt és 
po zitív tapasztalataik voltak ezekkel kap-
csolatban. Azoknak az aránya, akiknek in-
kább negatív élményük volt, a 
kö zép- dunántúli fiatalok 14 százaléka. 
Megyénként és egyéb változók mentén 
szignifikáns különbségek nem tapasztal-
hatóak.

A településeken dolgozó ifjúsági refe-
rensekről a fiatalok 63 százaléka még nem 
is hallott, nem tudta pontosan, hogy mit 
is jelent ez, mindössze 6 százalék mondta 
azt, hogy településén van ilyen személy, 
és 18 százalék nyilatkozta azt, hogy nincs 
ilyen lakóhelyén. A megyei jogú városok-
ban élők 16 százaléka tudja, hogy van ifjú-
sági referens a településen.

 A kutatás során kíváncsiak voltak a ku-
tatók arra, hogy a fiatalok szerint mit csinál 
egy ifjúsági referens. A régióban élő ifjak 
fele szerint tanácsokat ad a fiataloknak, 31 százalékuk szerint képviseli a fiatalok ér-
dekeit az önkormányzatnál, 28 százalékuk azon a véleményen van, hogy összefogja 
az ifjúsággal foglalkozó szervezeteket és programokat, 15 százalékuk szerint kultu-
rális programokat szervez, 12 százalékuk gondolja azt, hogy a hátrányos helyzetű 
diákok érdekeit védi az iskolában. Egyéb felsorolt tevékenységeket, mint például ta-
nácsokat ad egyes ifjúsági szervezeteknek, pénzt szerez különböző ifjúsági szerve-
zeteknek vagy zenei programokat szervez, a fiatalok 6-9 százaléka vélelmezi.

 
4.3 OKTATáS, MObIlITáS

A régió oktatási helyzetének vizsgálatához az Ifjúság2008 adatain túl áttekintés 
szintjén érdemes figyelembe venni a meglévő statisztikai adatokat, amelyek hoz-
zájárulhatnak ahhoz, hogy egészében láthassuk ennek a területnek az ellátottsági 
szintjét, mely intézményekből mennyi van a régióban és az egyes megyékben, illet-
ve ezeknek milyen a kihasználtsága.

Köztudott tény, hogy a bölcsődékből, illetve a bölcsődei férőhelyekből orszá-
gos szinten kevés van. Az utóbbi években a végbement társadalmi változások ha-
tására megnövekedett irántuk a kereslet, amelyet a települések igen lassan tudnak 
kielégíteni. A Központi Statisztikai Hivatal 2007. évi nyilvántartása szerint a régió-
ban összesen 58 bölcsőde van, amelyekben 2374 férőhely áll rendelkezésre, azon-
ban a beíratott gyermekek száma ezt majdnem 37 százalékkal meghaladja, 
összesen 3250 gyermeket írattak be a régió bölcsődéibe. A legnagyobb arányú be-
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íratás Komárom-Esztergom megyében tapasztalható, itt közel 50 százalékkal ha-
ladják meg a férőhelyek számát, a két másik megyében ez „csak” 33 százalék körül 
van. A 3250 gyermekre a régióban 547 gondozónő jut, akiknek csak kis hányada 
nem rendelkezik szakképzettséggel.

A régióban óvodából 2007-ben 480 volt, Veszprém megyében 184, Fejér me-
gyében 163, Komárom-Esztergom megyében pedig 133. Regionális szinten össze-
sen 39026 darab férőhely volt a 2007/2008-as tanévben, de ezek nem voltak teljes 
mértékben kihasználva, hiszen majdnem négyezerrel kevesebb óvodás gyermek 
volt beiratkozva, és 100 férőhelyre átlagosan 90 gyermek jutott. A legtöbb óvodás 
Fejér megyében volt, és itt volt a legnagyobb kihasználtsága is a férőhelyeknek, 
azonban még itt sem érte el a 100 százalékot. 

Általános iskolába a 2007/2008-as tanévben összesen 87618 fő járt a régióban, 
ebből 2643-an gyógypedagógiai oktatásban részesültek, az ezer lakosra jutó általá-
nos iskolás tanulók száma mindhárom megyében hasonló arányokat mutat. Az ál-
talános iskolák száma 405 volt a közép-dunántúli régióban, az osztályok száma 
pedig 4481. A régióban összesen 8420 pedagógus tanított általános iskolában, egy 
pedagógusra átlagosan 10.4 gyermek jutott, ami megyei szinten is hasonló arányo-
kat mutat.

A középiskolai oktatást elemezve megállapítható, hogy gimnáziumi oktatás-
ban közel húszezer tanuló vett részt, míg szakközépiskolákban valamivel többen 
mint huszonötezren. Gimnáziumból a régióban 79 volt, szakközépiskolából pedig 
107 darab, megyei eloszlásukat tekintve látható, hogy mindkét iskolatípusból Fejér 

bölcsődék, 2007.
Megye, régió

A bölcsődék 
száma

Férőhely Beíratott gyermek Gondozónő
A szakképzett gon

dozónők aránya ( %)
Százférőhelyre jutó 
beíratott gyermek

fejér 16 790 1 053 194 97,4 133,3
Komárom-esztergom 16 688 1 009 157 97,5 146,7
Veszprém 26 896 1 188 196 98,0 132,6
KözépDunántúl 58 2 374 3 250 547 97,6 136,9

Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv, 2007

óvodák 2007/2008

Megye, régió
Feladat ellátási 

hely
Férőhely Óvodás

gyermek
összesen

Óvoda 
pedagógus

Egy óvoda
pedagógusra

Száz férőhelyre

összesen ezer lakosra jutó gyermek
fejér 163 14 814 34,6 13 906 1 296 10,7 94
Komárom-esztergom 133 11 503 36,6 10 261 955 10,7 89
Veszprém 184 12 709 35,1 10 911 1 043 10,5 86
KözépDunántúl 480 39 026 35,3 35 078 3 294 10,6 90

Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv, 2007 

általános iskolák 2007/2008

Megye, régió
Feladat

ellátási hely

Tanuló
Ezer lakosra jutó 

tanuló
Osztály Pedagógus

Egy pedagógus
ra jutó tanulóösszesen

ebből: gyógype
dagógiai okta
tásban részesül

fejér 146 34 243 896 79,9 1 724 3 186 10,7
Komárom-esztergom 117 25 163 809 80,0 1 287 2 417 10,4
Veszprém 142 28 212 938 78,0 1 470 2 817 10,0
KözépDunántúl 405 87 618 2 643 79,3 4 481 8 420 10,4

Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv, 2007 
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megyében volt a legtöbb. Az ezer lakosra jutó tanulók átlagos száma a régióban 
40.7 fő, Komárom-Esztergom és Veszprém megyében ez valamivel a régiós átlag 
alatt marad, míg Fejér megyében ez kicsit magasabb.

A felsőoktatásban tanuló diákok közül a 2007/2008-as tanévben közel 21000 fő 
a közép-dunántúli régióban tanult, 9298 fő Veszprém megyében, 8824 fő Fejér me-
gyében és 2790 fő Komárom-Esztergom megyében. Az utóbbi megyében jóval 
több nő tanult felsőoktatási intézményben, mint a másik két megyében. Abszolút 
számban legtöbben Veszprém megyében tanultak, annak ellenére, hogy ott csak 4 
felsőoktatási intézmény van, míg Fejér megyében 7 ilyen intézmény található. A 
nappali egyetemi és főiskolai tagozatos tanulók aránya 67 százalék, és regionálisan 
szinten a kollégisták aránya 27,5 százalék. 

Az Ifjúság2008 kutatás adataiból ki-
tűnik, hogy a közép-dunántúli fiatalok 
69 százalékának iskolája más településen 
van, mint az otthona, illetve állandó lakó-
helye. Ez az arány a veszprém megyeiek 
között magasabb, ott a fiatalok 74 száza-
lékánál ez a helyzet, Komárom-Esztergom 
megyében 68 százalék és Fejér megyé-
ben 65 százalék. Nagy különbség tapasz-
talható ebben a kérdésben településtípus 
szerint: a megyei jogú városokban élők esetében 36 százaléknak nincs azonos tele-
pülésen az iskolája és az otthona, ez a kisebb városokban élőknél 72 százalék, míg 
a községekben lakóknál 89 százalék. A tanulók 64 százaléka naponta jár be iskolá-
jába, míg 36 százalékuk ennél ritkábban ingázik. A tanulók 41 százalékának maxi-
mum 20 km-re van az iskolája lakóhelyétől, 15 százalékuknak 21-30 km között, 16 
százalékuknak 31-50 km között, 19 százalékuknak 51-100 km között, és 9 százalé-
kuknak 100 km fölött van az iskola és a lakóhely közötti táv. A három megye közül 
Fejér megyében a legmagasabb a napi ingázók aránya.

Középiskolák 2007/2008

Megye, régió
Gimnáziumi Szakközépiskolai

Ezer lakosra 
jutó tanuló

A naponta 
bejáró

A kollégium
ban lakó Felnőtt

oktatásban 
tanulófeladat 

ellátási hely
tanuló

feladat 
ellátási hely

tanuló tanulók aránya (%)

fejér 33 6 872 46 10 885 41,4 46,9 8,7 3 979
Komárom-esztergom 23 6 183 30 6 462 40,2 47,0 6,6 1 729
Veszprém 23 6 686 31 7 901 40,3 45,2 14,3 2 080
Közép-dunántúl 79 19 741 107 25 248 40,7 46,4 9,9 7 788

Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv, 2007

A felsőfokú oktatási intézmények főbb adatai, 2007/2008

Megye, régió
Felsőoktatási 

intézmény
Felsőoktatás
ban hallgató

Ebből: egyetemi, főiskolai szinten
Oktató

összesen nők aránya, %
nappali tagozaton

összesen kollégiumban lakó (%)
fejér 7 8 824 7 723 41,5 4 830 29,2 621
Komárom-esztergom 4 2 790 2 758 71,7 1 453 35,1 165
Veszprém 4 9 298 8 711 56,5 6 588 24,7 410
KözépDunántúl 15 20 912 19 192 52,6 12 871 27,5 1 196

Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv, 2007
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A tanulók 91 százaléka nappali képzési formára jár, 3 százaléka esti tagozatra, 6 
százalékuk pedig levelező képzésben vesz részt. 

A fiatalok egyharmada általános iskolai vagy középiskolai tanulmányai alatt járt 
valamilyen különórára, 8 százalékuk csak általános iskolás korában, 13 százalékuk 
középiskola alatt, illetve 11 százalékuk mindkét iskola idején. 

A régióban élő fiatalok 48 százaléka szeretne továbbtanulni, valamilyen tanfo-
lyamot végezni, vagy valamit még tanulni élete során. Biztosan nem akarja folytat-
ni tanulmányait 29 százalékuk, 7 százalék nem tudja eldönteni, illetve 16 százalékuk 
még nem gondolkozott el rajta. 

A régióban élő fiatalok 63 százaléka azt nyilatkozta, hogy beszél idegen nyel-
vet, a legtöbben az angolt és a németet említették, 39-39 százalékuk alapfokon be-
széli ezeket a nyelveket, az angolt 35 százalék középfokon, felsőfokon 6 százalék. A 
német nyelvet középfokon 23 százalékuk és felsőfokon 4 százalékuk beszéli saját 
bevallása szerint. Más idegen nyelvek közül a franciát összesen 6 százalék beszéli 
alap-, illetve középfokon, az olaszt pedig 4 százalék. 

Nyelvvizsgával nem rendelkeznek 
ilyen arányban a fiatalok: angolból 42 szá-
zalékuknak van valamilyen szintű nyelv-
vizsgája, németből 27 százalékuknak, és 
franciából mindössze 5 százaléknak.

A külföldi tapasztalatokat illetően 
megállapítható, hogy a fiatalok közel egy-
harmada az elmúlt év során volt külföldön 
idegen nyelvű környezetben, 7 százalé-
kuk pedig már tanult más országban. A 
külföldi tanulás területén a Veszprém me-
gyeiek aktívabbnak tűnnek, 10 százalékuk 
fordult már meg ilyen céllal külföldön, a 
Komárom-Esztergom megyeiek 6 száza-
léka, míg Fejér megyéből mindössze a fi-
atalok 3 százaléka. Településtípus szerint 
is látható némi különbség, a megyei jogú 
városokban élők 10 százaléka, a más vá-
rosokban lakók 6 százaléka és a községek-
ben élők 5 százaléka tanult már életében 
külföldön. A jövőbeni ilyen tervekre irányuló kérdésre a fiatalok 11 százaléka adott 
igenlő választ, azaz hogy tervezi, hogy külföldre menjen egy időre tanulni, 84 szá-
zalékuk nem gondolkodik ilyenen, míg 5 százalékuk bizonytalan. Komárom-Eszter-
gom megyében a fiatalok 14 százaléka gondolkodik azon, hogy külföldre megy 
egy időre, Veszprém megyében 11 százalék, míg Fejér megyében 8 százalék. Első-
sorban azért tennék ezt, hogy nyelvet tanuljanak, tapasztalatokat szerezzenek, és 
hogy keressenek némi félretehető pénzt.
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4.4 EgéSzSég, dROgHASználATI SzOKáSOK
A közép-dunántúli fiatalok többsége 

elégedett egészségével és közérzetével, 
38 százalékuk teljes mértékben, 39 száza-
lékuk pedig inkább elégedett. A fiatalok 
további 17 százaléka elégedett is, meg 
nem is, 6 százalékuk pedig elégedetlen. 
Egészségükkel a Komárom-Esztergom 
megyeiek a legelégedettebbek, köztük 
negatív véleményt megfogalmazó nem is 
található, a Fejér és Veszprém megyében 
lakók 7-9 százaléka elégedetlen, az utóbbiak között nagyobb a teljesen elégedet-
lenek aránya. A lányok valamivel kritikusabbak önmagukkal szemben ebben a kér-
désben, korcsoport szerint tekintve a kérdést pedig a 25-29 évesek között többen 
vannak azok, akik nincsenek megelégedve egészségükkel és közérzetükkel. Rend-
szeres testmozgást a kötelező testnevelési órán kívül a fiatalok 37 százaléka végez. 
A fiúk 45 százaléka rendszeresen sportol, míg ez a lányok 28 százalékára érvényes 
csak. Általában fiatalabb korban jellemző a fakultatív és rendszeres testmozgás, és 
főleg a megyei jogú városokban élők között. Versenyszerű sportot azonban csak a 
régióban élők 14 százaléka űz. A fiatalok főleg azért sportolnak, hogy edzettek és 
egészségesek legyenek, 60 százalékban említették ezeket az okokat, 38 százalé-
kuknak a sportolás örömet jelent, egynegyedük célja az, hogy jó legyen a közérze-
te, illetve minden tizedik fiatal a társaság kedvéért és azért, hogy jól nézzen ki.

 A fiatalok egy százalékát nagymértékben akadályozza mindennapi tevékeny-
ségében valamilyen tartós betegség, rokkantság vagy lelki probléma, további 2 
százalékát pedig bizonyos mértékig. 

A kutatás során megkérdezésre került 
az, hogy a fiatalok mennyire elégedettek 
bizonyos dolgokkal az életükben. Legfő-
képpen baráti kapcsolataikkal és partner 
kapcsolataikkal elégedettek, a kapott vá-
laszokat százfokú skálára átszámolva ma-
gasan 70 pont feletti értékeket kaptunk, 
amelyek egyértelmű elégedettséget tük-
röznek. Ezeken kívül még elégedettek ta-
nulási lehetőségeikkel és azzal az 
ismeretanyaggal, amit életükben eddig megszereztek. A jelenlegi életszínvonaluk-
kal, személyes életterveik megvalósításának esélyeivel, anyagi helyzetükkel, jövő-
beli kilátásaikkal és munkavállalási lehetőségeikkel kapcsolatban inkább 
bizonytalanságot mutatnak, azaz nem biztosak abban, hogy ezek hogyan fognak 
alakulni a jövőben. Pozitív dolog az, hogy egyetlen kérdéssel kapcsolatban sem 
nyilvánítottak ki elégedetlenséget a fiatalok, hanem itt is - mint más kérdéseknél – 
inkább az élethelyzetükből adódó bizonytalanság érezhető. A Komárom-Eszter-
gom megyei fiatalok valamivel elégedettebbek munkavállalási lehetőségeikkel, 
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jelenlegi életszínvonalukkal és tanulási lehetőségeikkel, mint a két másik megye la-
kói. A 15-19 évesek inkább partnerkapcsolataikkal elégedetlenek, míg a 25-29 éve-
sek a jelenlegi életszínvonalukkal és anyagi helyzetükkel. 

 Az egyes drogok kipróbálásának ará-
nyát tekintve megállapítható, hogy a fia-
talok 11 százaléka hetente egyszer-kétszer, 
általában hétvégente fogyaszt alkoholt, 
19 százalékuk havonta néhány alkalom-
mal, egynegyedük egy-két havonta, en-
nél ritkábban pedig a fiatalok 28 százaléka, 
a régióban élő fiatalok 16 százaléka pedig 
egyáltalán nem fogyaszt alkoholt. Az 
adatfelvétel időpontja előtti egy évben a 
fiatalok 2 százaléka heti egy-két alkalommal többet ivott a kelleténél, 4 százaléka 
havonta többször berúgott, 11 százalékuk egy-két havonta, 25 százalékuk ennél rit-
kábban, 57 százalékuk pedig egyszer sem volt ittas állapotban. Komárom-Eszter-
gom és Veszprém megyében valamivel magasabb a gyakoribb alkoholfogyasztók 
aránya, azonban a berúgás alkalmait vizsgálva lényeges különbségek nem látható-
ak a megyék fiataljai között. A fiúk alkoholfogyasztási szokásai gyakoribbak, mint a 
lányoké, illetve nagyobb arányban isznak is esetleg többet a kelleténél. 

A dohányzási szokások vizsgálata so-
rán kiderült, hogy a régióban élő fiatalok 
32 százaléka naponta dohányozik, 5 szá-
zalékuk heti gyakorisággal, 7 százalékuk 
pedig csak alkalmanként szokott rágyúj-
tani. A fiatalok 48 százaléka még soha 
nem szívott dohányterméket, 6 százalé-
kuk pedig korábban ugyan dohányzott, 
de már leszokott róla. A dohányosok 37 
százaléka 14 éves koráig már kipróbált 
dohányterméket, további 60 százalékuk pedig 14 és 18 éves között gyújtott rá elő-
ször. A napi dohányosok 45 százaléka általában maximum 10 szál cigarettát szív el, 
52 százalékuk pedig 10-20 szál között. 

 Illegális kábítószereket önbe-
vallásuk szerint a közép-dunántúli 
fiatalok 14 százaléka már kipróbált 
élete során, és az elmúlt egy év-
ben 5 százalékuk legalább néhány 
alkalommal használta is. Legtöb-
ben a marihuánát, az altatókat és 
nyugtatókat nem gyógyászati cél-
ból, illetve a party drogokat próbálták ki, 2 százalék pedig a szerves oldószereket is. 
Az elmúlt évben a használók között a szerek rangsora hasonlóan alakul, azonban a 
szerenkénti használat maximális aránya a fiatalok között 5 százalék. 

Kipróbálok 
aránya (%)

Használók 
aránya (%)

marihuána, hasis (fű, spangli) 11 5
altató, nyugtató nem gyógyászati célból 4 4
amfetamin, metamfetamin (party drogok, extasy, stb.) 3 2
szerves oldószer (szipuzás) 2 1
lsd, gomba, meszkalin, más halucinogének 1 1
kokain 1 1
máktea 1 1
morfium, heroin - -
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 4.5 FOglAlKOzTATáS
A fiatalok korábban az ifjúsági prob-

lémák meghatározásakor nagy arányban 
említették a munkanélküliséget és a pá-
lyakezdők elhelyezkedését. A közép-du-
nántúli fiatalok kétharmada nem bizakodó 
abban a tekintetben, hogy tanulmányai be-
fejezése után a megszerzett végzettségé-
vel és szakképzettségével saját lakóhelyén 
és környékén el tud helyezkedni. Elhelyez-
kedési lehetőségeik tekintetében a Fejér 
megyei fiatalok a legpesszimistábbak, 36 százalék szerint nagyon kedvezőtlen, 41 
százalék szerint pedig inkább kedvezőtlen saját lakóhelyén vagy környékén munkát 
találni azzal a végzettséggel, amellyel iskolái befejezése után rendelkezni fog. Hason-
ló véleményen vannak a Veszprém megyei fiatalok is, azonban Komárom-Esztergom 
megyében valamivel optimistábbak: 46 százaléka mondja azt, hogy kedvezőtlenek a 
kilátások, 39 százalékuk szerint közepesek az esélyeik, 12 százalék úgy látja, számára 
kedvezőek az elhelyezkedési lehetőségek a jövőben. A községekben élők, az időseb-
bek és az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők pesszimistábbak ebben a 
kérdésben, bár a diplomások 60 százaléka is negatív véleményen van.

 A közép-dunántúli fiatalok fele elképzelhetőnek tartja, hogy másik településre 
költözzön, ha csak ott találna munkát, ezt a Veszprém megyeiek 55 százaléka osztja, 
míg Komárom-Esztergom megyében ezek aránya 48, Fejér megyében pedig 46 szá-
zalék. A fiúk, a 15-19 éves korosztályba tartozók, az alacsonyabb iskolai végzettség-
gel rendelkezők és községek lakói jobban mobilizálhatóak ebből a szempontból. 

Jelenleg a fiatalok 52 százalékának a 
munkahelye más magyarországi telepü-
lésen van, mint a lakóhelye, 3 százalékuk 
pedig külföldön dolgozik. A legtöbbet 
a Veszprém megyei fiataloknak kell in-
gázniuk, 60 százalékuk belföldön dolgo-
zik másik településen, 5 százalékuk pedig 
külföldön, Fejér és Komárom-Esztergom 
megyében az ingázók aránya 50 százalék 
körül van. A megyei jogú városokban élők 
csupán 22 százalékának kell vállalni az ingázással járó feltételeket, míg ez az arány 
a községekben lakóknál eléri 83 százalékot. Az ingázók 86 százaléka naponta te-
szi meg a lakóhelye és munkahelye közti távot, 7 százalékuk hetente, 2 százalé-
kuk kéthetente, míg 5 százalékuk havonta vagy ennél ritkábban. Az érettségivel és 
diplomával rendelkezők között magasabb arányban vannak jelen a heti, illetve ha-
vi ingázók, 77 százalékuk ingázik naponta, míg a 8 általánossal és szakmunkáskép-
zővel rendelkezők 91-95 százaléka utazik nap mint nap munkahelyére. Az ingázók 
háromnegyede maximum 30 km távolságra utazik, 18 százalékuk 31-100 km-t tesz 
meg, és 7 százalékuk 100 km-nél hosszabb távolságokra utazik.
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A fiatalok 32 százaléka tervezi azt, 

hogy a jövőben külföldön dolgozik, 57 
százalékuk azonban ezt egyértelműen 
nem tartja elképzelhetőnek. Veszprém 
megyében többen gondolkodnak ezen, 
mint más megyék fiataljai. 

 A közép-dunántúli régióban élő fiata-
lok 47 százalékánál előfordult az, hogy 
hónap végére elfogyott saját háztartásuk 
pénze. Közel egyötödük havonta megélte 
már ezt, 13 százalékuk 2-3 havi rendsze-
rességgel. A fiatalok 44 százaléka szerint 
saját háztartásukban az elmúlt egy évben 
ilyen nem fordult elő. 

A fiatalok 10 százaléka mondta azt, 
hogy abban a háztartásban, ahol él, a na-
pi megélhetésen túl tudnak rendszeresen 
félretenni, 41 százalékuk esetenként, 49 
százalékuk esetében azonban ez nem for-
dul elő. Mindhárom megyében hasonló 
arányok láthatóak, de településtípus sze-
rint tapasztalhatóak különbségek: amíg 
a megyei jogú városokban élők 65 száza-
léka tud félretenni, a kisebb városokban 
élők 50 százaléka, addig a községekben 
lakók csupán 41 százaléka tudja ezt meg-
tenni. Természetesen a magasabb iskolai 
végzettségűek háztartásaiban is nagyobb 
arányban tudnak pénzt félretenni, mint az 
alacsonyabb iskolai végzettségűeknél. 

Ha összességében kell megítélni a fiataloknak anyagi helyzetüket, 5 százalék 
gondolja azt, hogy gondok nélkül élnek, 47 százalékuk szerint beosztással jól kijön-
nek, valamivel több mint egyharmaduk érzi úgy, hogy éppen elég a jövedelmük ki-
adásaik fedezésére, illetve 12 százalékuk anyagi gondokkal küzd hónapról hónapra, 
1 százalékuknak pedig kifejezetten nélkülözések között kell élniük. A Fejér megye-
iek, az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők és a 20-24 éves fiatalok ház-
tartásaiban magasabb az anyagi gondokkal küzdők aránya. 

összességében hogy érzi, önök anyagilag:

Megye, régió Gondok nélkül élnek
Beosztással jól

kijönnek
Éppen, hogy kijönnek 

jövedelmükből
Anyagi gondjaik van

nak hónaprólhónapra
Nélkülözések között 

élnek
fejér 2% 51% 31% 14% 2%
Komárom-esztergom 7% 47% 37% 9% 0%
Veszprém 6% 42% 41% 10% 1%
KözépDunántúl 5% 47% 36% 11% 1%



33

4.6 SzAbAdIdő
A fiatalok szabadidő felhasználását 

elemezve megállapítható, hogy a fiatalok 
közel 50 százalékának egy átlagos napon 
1-3 óra szabadidő marad a munka, a tanu-
lás, a háztartási és ház körüli munkák el-
végzése után, további egyharmaduknak 
pedig 4-5 óra. Hétvégeken természetesen 
a pihenésre és a szórakozásra fordítható 
szabadidő aránya megnő, 70 százalékuk-
nak több mint öt óra szabadidejük van 
egy átlagos hétvégén, illetve ezek 39 százalékának 10 vagy annál több óra áll ren-
delkezésre a kikapcsolódásra. 

A fiatalok általában 
szabadidejüket otthon, a 
barátoknál, illetve a roko-
noknál töltik el, az utób-
biakkal együtt töltött idő 
hétvégeken megnövekszik. 
Majdnem minden tizedik 
ifjú valamilyen sportpályán 
kapcsolódik ki, 3-4 százalé-
kuk pedig az utcán vagy a 
bevásárlóközpontokban. 

A szabadidőben a fiatalok többsége passzívan kapcsolódik ki, kétharmaduk em-
lítette, hogy általában tévézik vagy számítógépezik, 38 százalékuk hétköznap, 57 
százalékuk pedig hétvégente barátaival van együtt, beszélget velük. Egyharmaduk 
szabadideje alatt zenét hallgat, közel egynegyedük olvas, illetve 12 százalék nem csi-
nál semmi különöset, csak „úgy elvan”. A fiatalok 17-18 százaléka említette azt, hogy 
szabadidejét hétköznap, il-
letve hétvégén is próbálja 
aktív sporttal eltölteni, 11 
százalék pedig általában 
gyereket nevel. A lányok a 
fiúknál többet olvasnak, 
azonban a fiúk nagyobb 
arányban sportolnak, szá-
mítógépeznek, vannak 
együtt a barátaikkal. 

Az infokommunikációs eszközök használatát részletesebben vizsgálva kiderül, 
hogy a fiatalok 89 százaléka használ számítógépet, 84 százalékuknak otthon is van 
személyi számítógépje vagy laptopja, illetve 73 százalék otthonról is tud interne-
tezni. A három megye közül Komárom-Esztergom megyében magasabb az ottho-

Hol tölti szabadidejét leggyakrabban…?
hétköznap hétvégén

otthon 90 89
barátoknál 51 63
rokonoknál 11 21
utcán 4 4
bevásárlóközpontban 3 4
klubban, művelődési házban 2 2
kocsmában 3 6
valamilyen kulturális intézményben (mozi, színház stb.) 3 6
sportpályán 9 9
moziban 3 6
egyéb helyen 5 6

említések százalékos aránya

Mit csinál leggyakrabban szabadidejében…?
hétköznap hétvégén

tévét  nézek 66 70
számítógépezek 61 60
a barátaimmal lógok, beszélgetek stb. 38 57
zenét hallgatok 33 34
olvasok 23 23
sportolok 17 18
semmi különöset, csak úgy elvagyok 12 12
gyereket nevel 11 11
játékkonzollal vagy számítógépes játékkal játszom 4 5
egyéb 6 11

említések százalékos aránya
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ni számítógéppel és internet-hozzáféréssel rendelkező aránya, és 6-9 százalékkal 
többen is használnak számítógépet a másik két megyében élőknél. Az egyes kor-
osztályokat tekintve látható, hogy a 15-19 
évesek közül 10 százalékkal többen hasz-
nálják ezeket az online alapú eszközöket, 
mint a 25-29 évesek, és hasonló az arány 
az ezekkel való rendelkezések területén is. 
Nemenkénti különbség nem tapasztalha-
tó, azonban a gazdaságilag inaktívak és a 
munkanélküliek között kb. egyharmaddal 
kevesebb fiatalnál van otthon számító-
gép és internet, mint tanuló társaiknál. 

A fiatalok többségének életébe szinte 
napi szinten beépült az internet és ennek 
használata, 6 százalékuk gyakorlatilag fo-
lyamatosan online rajta van, 54 százalé-
kuk pedig naponta használja. A fiatalok 
23 százaléka inkább heti gyakorisággal in-
ternetezik, 6 százalékuk pedig havonta. A 
15-29 év közötti közép-dunántúli fiatalok 
mindössze 11 százaléka nem használja az 
internetet.

A fiatalok 86 százaléka tagja valamilyen internetes közösségi portálnak (pl: iwiw, 
myspace), főleg a 15-19 évesek aktívak ezekben az internetes közösségekben, 90 
százalékuk tagja ilyennek, míg a 20-24 évesek 86, illetve a 25-29 évesek 82 százalé-
ka. Nemenként, illetve megyénként nagy különbségek nem tapasztalhatóak. 

A közép-dunántúli régióban élő fiata-
lok 86 százalékának van olyan baráti kö-
re, társasága, amellyel gyakran van együtt 
szabadidejében, 14 százalék azonban nem 
rendelkezik ilyennel. Ez az arány mindhá-
rom megyében hasonló képet mutat, de 
életkor alapján látni azt, hogy a fiatalabb 
generációk nagyobb arányban tudhatnak 
maguk mellett ilyen társaságot, mint 25-
29 évesek.
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5. Ifjúsági intézményrendszer

Az ifjúsági szolgáltató rendszer regionális feladatait a Foglalkoztatási és Szociá-
lis Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat telephelyeiként működő Regionális 
Ifjúsági Szolgáltató Irodák (RISZI-k) látják el.

Az ifjúsági intézményrendszer (nemcsak állami) helyi szintjét alkotják az önkor-
mányzati ifjúsági referensek, ifjúságsegítők, az ifjúsági információs és tanácsadó 
irodák, információs pontok, ifjúsági házak, gyermekek házai.

Az ifjúsági referensek feladata az önkormányzatok ifjúsággal kapcsolatos intéz-
kedéseinek koordinálása, az ifjúságsegítőké pedig a közösségfejlesztés, szabadidős 
animáció, a fiatalok programjainak szervezése.

5.1. FOglAlKOzTATáSI éS SzOcIálIS HIvATAl – MObIlITáS 
ORSzágOS IFjúSágI SzOlgálAT KözéP-dunánTúlI 
REgIOnálIS IFjúSágI SzOlgálTATó IROdA

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Kö-
zép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodája 2000. február 01-én kezdte 
meg működését veszprémi székhellyel. Alapításának törvényi hátterét a 2/1999.
(IX.24.) ISM rendelet szolgáltatta, mely az ország közigazgatási területén lévő hét ré-
gióban biztosította az induláshoz szükséges jogszabályi feltételeket. Az irodák lét-
rehozatalával az ifjúsági ügyekben elsőként kezdődött meg a regionális alapokon 
nyugvó intézményrendszer kialakítása, amelynek alapvető feladata azon szolgálta-
tások biztosítása, amelyek a térségi, a települési önkormányzatok és intézménye-
ik, valamint a civil nonprofit szervezetek munkáját segítik, biztosítják számukra a 
szakmai fejlődéshez, fejlesztéshez szükséges információs és képzési szolgáltatáso-
kat, a kapcsolatokat és az együttműködés feltételeit. Az Ifjúsági és Sportminiszté-
rium által alapított intézmény, a Gyermek Ifjúsági és Sportminisztérium, az Ifjúsági, 
Családügyi és Szociális Minisztérium majd - jelenleg - a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium háttérintézményeként működik.

2007 januárjától az ifjúságpolitikai háttérintézmény a Foglalkoztatási és Szoci-
ális Hivatalba integrálódott, és ezzel párhuzamosan a Regionális Ifjúsági Tanács pá-
lyázatainak kezelését az ESZA Kht. - már nonprofit Kft.- vette át.

Az átalakulást követően a következő stratégiai célok kijelölése történt meg a 
2007-2010 közötti időszakra:

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• 
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felsőoktatási képzések gondozása, segítése• 
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-• 
formális)

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

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• 
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A veszprémi székhely természetesen nem jelent lokális behatároltságot, hisz 
egyrészt személyes „mobilitásuk” határtalan, másrészt az elmúlt időszakban kiépí-
tett civil hálózataink révén egyre kevesebb a tevékenységük által le nem fedett te-
rület a régióban.

Az iroda szolgáltatásai
Információnyújtás és tanácsadás ifjúsági közösségek, önkormányzatok, civil • 
szervezetek számára
Akkreditált képzések tervezése, szervezése, közvetítése fiataloknak, velük fog-• 
lalkozó ifjúságsegítőknek, szakembereknek (képzési igényfelmérés és tanács-
adás, előzetes tudásszint felmérés)
Fiatalok Lendületben Program régiós koordinációja, a Program által képviselt • 
értékek népszerűsítése, elterjesztése
Régiós hálózatok koordinációja (Eurodesk, Multiplikátor)• 
Régióban működő ifjúsági hálózatok támogatása (formális, informális csopor-• 
tok)
Önkéntesség alapelveinek, értékeinek terjesztése, az ezzel foglalkozó progra-• 
mok népszerűsítése, a programokban részt vevő szervezetek támogatása
Emberi Jogi Nevelés Ifjúsági Program gondozása a régióban (KOMPASZ), e té-• 
mában megvalósuló projektek támogatása, népszerűsítése
Euroregionális, határmenti, regionális és kistérségi együttműködések fejlesz-• 
tése
Ifjúságpolitikai kezdeményezések ösztönzése, támogatása• 
Helyi kezdeményezések ösztönzése, elősegítése• 
Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár gondozása, népsze-• 
rűsítése
Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács titkársági feladatainak ellátása• 
Szoros szakmai együttműködés az ESZA Nonprofit Kft.-vel a Közép-dunántú-• 
li Regionális Ifjúsági Tanács által kiírt pályázatok kezelésében, a pályázatokkal 
kapcsolatos tanácsadások lebonyolítása
Nem-formális pedagógiai módszerek terjesztése, alapelveinek és módszerei-• 
nek népszerűsítése
Információk, dokumentumok, szakmai anyagok gyűjtése, továbbítása az ifjú-• 
sági területen érintett segítők, szakemberek, fiatalok számára
„KAPOCS” c.íműelektronikus hírlevél megjelentetése (kéthetente)• 
A nyomtatott formátumban rendelkezésre álló anyagok számára szakmai • 
könyvtár működtetése az irodában 
A Nemzeti Ifjúsági Stratégia értékeinek elterjesztése, közreműködés a cselek-• 
vési tervben meghatározott feladatok végrehajtásában.
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5.2 IFjúSágI SzAKMAI MódSzERTAnI KözPOnTOK
A megyei szintű ifjúsági szakmai-módszertani szolgáltató központok (ISZMK) 

kialakítására a régióban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a 
szociális és munkaügyi miniszter 2/2008. (III.31.) SZMM rendelete alapján meghir-
detett pályázat eredményeként került sor veszprémi, székesfehérvári és komáro-
mi székhellyel. A Veszprém megyei ISZMK-t a Szociális Innovációs Társulás, a Fejér 
megyeit a Sziti Szociális Egyesült, a Komárom-Esztergom megyeit pedig az Élettér 
Közösségfejlesztő Egyesület működteti 2008 óta. A Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium évenként – meghívásos pályázat keretein belül – támogatja a megyei ifjúsá-
gi szakmai-módszertani központok tevékenységét a felhívásban közzétett szakmai 
feladatok ellátása érdekében. Az ISZMK címbirtokosainak tehát évenként kell szá-
mot adniuk tervezett tevékenységeikről, melyhez a minisztérium pályázati forrást 
biztosít. 

Az ISZMK-k szakmai-módszertani támogatást nyújtanak az adott megyében lé-
vő településeken zajló ifjúsági munkához, különösen az 5000 fő alatti települése-
ken. A szervezeteknek kötelessége, hogy szolgáltatásaikat hozzáférhetővé tegyék 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv részét képező IKSZT-k kialakítását célzó 
fejlesztések keretein belül létrejövő, ifjúsági feladatokat felvállaló közösségi terek 
számára. Az ISZMK-k elmúlt két éves tapasztalata azt mutatja, hogy ez a funkció 
csak korlátozottan tudott érvényesülni munkájuk során a régióban, mivel az FVM 
alá tartozó IKSZT program nagyon lassan halad, jelenleg még csak a címbirtokos 
települések ismertek, beruházás és a szolgáltatás kialakítása leghamarabb 2010 
második felére várható. Így az ISZMK-k is jellemzően légüres térben mozognak je-
lenleg, az eredeti funkciójuknak csak részben tudnak megfelelni, illetve saját szol-
gáltatásokkal töltik fel a meglévő kapacitásukat.

A közép-dunántúli régióban működő megyei ifjúsági szakmai-módszertani 
központok saját profil kialakításába kezdtek. A Veszprém megyei ISZMK a régióban 
a legerősebb a klasszikus ifjúsági információs tanácsadás tekintetében, a program 
részeként tematikus hírlevelet ad ki. A Fejér megyei ISZMK-ban a települési önkor-
mányzati ifjúsági munka támogatása, valamint a helyi ifjúsági stratégia tervezése, 
illetve annak segítése dominál, míg Komárom-Esztergom megyében egyértelmű-
en az ifjúsági közösségfejlesztés lett a fő profil.

Az ISZMK-k munkáját segítendő megyei szintű stratégiai SWOT elemzések ered-
ményeinek közös metszetét tekintve egyértelművé válik, hogy a három megye ifjú-
sági szolgáltatásszervezésének helyzete nem egyértelműen jó vagy rossz. Néhány 
tényező kedvező stratégiai pozícióban van, mint például az aktív korosztály, a már 
működő ifjúsági szolgáltatások, a meglévő mikrotérségi együttműködések, a szak-
emberek jelenléte, a városok szerepvállalása, a civil szervezetek növekvő szerepvál-
lalása, mások esetében azonban komoly átalakításra, építkezésre, irányváltásra van 
szükség (területi hátrányok, korosztályi aktivitás, párhuzamos szolgáltatások közöt-
ti együttműködés, koordináció, tájékoztatás, információáramlás), hogy hatékonyan 
működjön a megye ifjúsági szolgáltató rendszere. 
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legfontosabb erősségek:
Szakemberek jelenléte és megfelelő szakmai háttér (ifj. iroda, módszertani • 
központ);
Meglévő kutatások, szükségletfelmérések;• 
Szektorközi kiépült kapcsolatrendszerek;• 
Kiépült szakmai intézményrendszer;• 
Öntevékeny csoportok, ifjúsági szerveződések aktivitása;• 
Fogékony települési önkormányzatok, aktív polgármesterek;• 
Mikrotérségi együttműködések;• 
Vidéki környezet – „kihasználható szabad terek” ;• 
Ifjúsági közösségi tér fejlesztések nagy száma (pl. IKSZT,+ SZMJV játszótér-fel-• 
újítási program);
„Jó gyakorlatokban” gazdag megye;• 
Családi napközik jelenléte;• 
Változatos oktatási intézményrendszer (sokszínű lehetőségek);• 
Ifjúsági programok nagy száma;• 
Régióközpont és a Megyei Jogú Városok jelenléte széles szolgáltatási palet-• 
tájával;
Sok az új város;• 
Főiskolák a térségben;• 
Ifjúsági rendezvények száma magas;• 
Erős az önkormányzati szerepvállalás;• 
Ifjúságvédelmi felelősök foglalkoztatása;• 
Régiós szintű RISZI;• 
Térségi szolgáltatástervezés (csak oktatásban!);• 
Ifjúsági közösségi tér fejlesztő beruházások.• 
Ifjúsági programok, szolgáltatások marketingje;• 

legfontosabb gyengeségek:
Ifjúsági humánerőforrást nem használják ki, esetleges a finanszírozás;• 
Nincsenek „nyitott” sportpályák, szabad területek;• 
Felkereső ifjúsági munka hiánya;• 
Kistérségi településeken az ifjúsági közösségi terek hiánya vagy nem használ-• 
hatják az adott közösségi teret a fiatalok;
Passzívak a diákok (pl. DÖK), illetve az egyéb ifjúsági szolgáltatásban érintett • 
fiatalok;
Ifjúsági facilitátor hiánya;• 
Kistérségi Ifjúsági stratégiák hiánya;• 
Gyermek-ifjúságvédelmis hiánya az iskolákban;• 
Információhiány, információáramlással kapcsolatos problémák a kistérsége-• 
ken belül;
Kistelepüléseken játszóterek, parkok hiánya;• 
18-29 éves korosztály alig vesz részt a programokon (dolgoznak, más város-• 
ban tanulnak);
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Nincs egyetem a térségben;• 
Közlekedési nehézségek a kistérségben;• 
Ifjúsági párbeszédrendszer hiányosságai;• 
Anyagi erőforrások hiánya (önrész is gondot okoz számos helyen);• 
Párhuzamos szolgáltató hálózatok együttműködésének hiánya; • 
Bölcsődei férőhelyek alacsony száma;• 
Fehérvári szakemberek nehezen integrálódnak vidéki településeken;• 
Székesfehérvár centrikusság.• 

legfontosabb lehetőségek:
Nem használt közösségi terek rehabilitációja a városokban (pl.: vidámpark);• 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia;• 
Pályázati források (KDOP, TÁMOP, FLP, Norvég);• 
Humán erőforrás (főiskola);• 
Pályakezdő munkanélküliek, gazdasági válság miatt munkájukat vesztettek • 
bevonása;
Települési ifjúsági önkormányzatok életre hívása;• 
Meglévő értékekre való építkezés;• 
Közös projektek;• 
Informális tanulási folyamatok;• 
Kistérségi és megyei ifjúsági koncepciók;• 
Globális látásmódú szakemberek;• 
Önkormányzati szerepek, kompetenciák tisztázása• 

legfontosabb veszélyek:
 Megyei jogú város szerepe a kistérségben, erőpozíció;• 
„Gazda nélküli” közösségi terek léte;• 
Nincs kommunikáció, párhuzamos hálózatoktúlvállalása;• 
Funkció-eltolódás (Ifjúsági Iroda „szociális” iroda lesz);• 
Forrásszűkülés- önkormányzat kivonulhat a finanszírozásból;• 
Decentralizációs vákuumok;• 
Testületi szemlélet dominanciája;• 
Kiégett szakemberek;• 
Belterjesség, „Hitbizományok”;• 
Központi szerepért versengő települések;• 
Innováció hiánya, régi rutin programok;• 
Rossz igényfelmérés;• 
Utófinanszírozás problémái, bedőlő projektek;• 
Monitoring rendszer hiánya;• 
Kistérségen belüli párhuzamos „presztízsprogramok”• 

Az is látható, hogy egyes esetekben a jelenleg is tapasztalható negatív tenden-
ciák (a központi szerepért versengő települések, vélt szükségletekre reflektáló szol-
gáltatások, decentralizációs vákuum) továbbélése komoly hátrányokat, társadalmi 
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károkat fog okozni. És természetesen vannak olyan sajátosságok is, amelyek jelen-
leg veszélyforrást jelentenek, de magukban hordozzák a fejlesztés lehetőségét, 
ilyen az önkormányzatok szerepzavara, az ifjúsági közéleti részvétel jelenlegi ten-
denciái, párhuzamosságok, vagy a funkció eltolódások.

Az elmúlt évtized társadalmi-gazdasági változásai (posztadoleszcens felnőttkor 
kialakulása, EU csatlakozás, kibontakozó gazdasági válság) új problémákat, felada-
tokat jelöltek ki a helyi közösségekre – különösen igaz ez – az ifjúsággal foglalko-
zók számára. A megváltozott szükségletek, az átalakuló ifjúsági kultúra, az értékek 
átrendeződése, az egyre hosszabb függőségi helyzet, az önálló életvitel kialakulá-
sának nehézségei komoly felelősséget rónak a helyi társadalom felnőtt tagjaira és 
az ifjúsági szolgáltatókra.

a kitörési pontok és az ifjúsági szolgáltatásfejlesztés esetében fontos szem-• 
pontnak kell lennie a területi és egyéb egyenlőtlenségekből fakadó társadal-
mi hátrányok csökkentésének
alapvető fontosságú az •  együttműködés és partnerség a fiatalok ügyében 
érintett és a fiatalokkal foglalkozó intézmények, szervezetek, civil közösségek 
között a megyében
a hatékonyság alapfeltétele az ifjúsági fejlesztési folyamatok •  monitoring le-
hetőségének megteremtése (rendszeres véleménykérés, folyamatkövetés, ku-
tatás, adatgyűjtés, stb.)
a•   fiatalokra mint erőforrásra kell tekinteni és nem mint problémahordozók-
ra, nem a problémáikat kell megoldani, hanem helyzetbe kell hozni őket a me-
gyében
a megyei ifjúságfejlesztési folyamatoknak és annak megvalósításából fakadó • 
feladatoknak összhangban kell állnia a régió általános fejlesztési program-
jával, a települési szintű ifjúsági stratégiákkal, a szolgáltatástervezési kon-
cepciókkal, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia, valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv 
céljaival
a fiatalokkal való foglalkozást a megyében formális és informális •  hálózati 
kapcsolatokon keresztül kell megvalósítani, nem pedig vertikális hierarchi-
ába rendezett intézményrendszeren keresztül

Az ifjúságról való gondolkodás területi szempontból elsődlegesen helyi kérdés-
ként, szempontként merül fel, és éppen ezért a megyei ifjúsági fejlesztések során ki-
emelkedő a lokalitás kérdése. Ugyanakkor nem elszigetelt, atomizált struktúrában 
kell gondolkodni, hanem hálózatos fejlesztési rendszerben. A megyei szolgáltatók-
nak (IKSZT-k) és fejlesztő intézményeknek nem feladatuk, hogy helyi szinteken va-
lósítsanak meg programokat, hanem a települések és szakmai szervezetek közötti 
koordináció, szakmai segítségnyújtás, hálózat szervezés, innovációs háttér biztosí-
tása és a tájékoztatás az elsődleges prioritás.
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5.3 InTEgRálT KözöSSégI SzOlgálTATó TEREK
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 1698/2005/EK rende-

let 56. cikke alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes vi-
dékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és a vidéki lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan pályázatot hirdetett az „Integrált Kö-
zösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) Cím” elnyerésére. A pályázati felhívás az IKSZT ál-
tal nyújtandó szolgáltatások között kötelező szolgáltatásként fogalmazza meg: a) 
az ifjúsági közösségi programok szervezését, b) az ifjúságfejlesztési folyamatok ge-
nerálását és folyamatkövetését, c) az ifjúsági információs pont működtetését.

A tárcaközi együttműködés keretében az SZMM vállalta, hogy az ISZMK-k 3 éven 
keresztül térítésmentesen segítik az IKSZT-k ifjúsági szolgáltatásainak ellátását.

Az IKSZT pályázaton a vidéki települések közül majd minden második pályázott, 
Fejér megyében 43 település nyújtotta be a címbirtokossági pályázatát, melyből 31 
el is nyerte azt, ami azt jelenti, hogy a megyében minden harmadik 5000 fő alatti 
település (94-ből 31) elvileg pályázhatott volna beruházásra. Komárom-Esztergom 
megyében 25, Veszprémben 38 címbirtokos település lett az IKSZT pályázatok első 
körében. Ezek közül 17 olyan címbirtokos van, amely nem önkormányzatként ha-
nem civil formában tervezi működtetni a szolgáltatást, bár azt is hozzá kell tenni, 
hogy ebből 6 címbirtokos települési közalapítvány, vagyis a valódi civil szolgáltató 
csupán minden tizedik lehet. 

Az IKSZT-k térségi eloszlása azonban nagyon egyenlőtlen lett, mert van olyan 
kistérség, ahol a térségben lévő 5000 fő alatti települések 80 százaléka IKSZT cím-
birtokos (Ercsi), míg 4 térségben 15 százalékot sem éri el (Bicske, Dunaújváros, 
Enying, Gárdony). A móri térségben 25, a sárbogárdiban és adonyiban 43-44 száza-
lék, a székesfehérváriban pedig 50 százalék ez az arány.

A régió ifjúsági fejlesztési folyamatait tekintve plurális szolgáltatás-szervezési 
modell bontakozott ki, vagyis a szociális gazdaság, a magánszektor és a közszféra 
egyaránt szerepet vállal az ifjúsági folyamatokban, ám a területi differenciáltság itt 
is hátrányokkal terheli a vidéki településeket. Veszprémben, Tatabányán, Móron, 
Bicskén, Székesfehérváron és Dunaújvárosban valóban mindhárom szektor szerep-
vállalása látható, kitapintható, s a civil szervezetek játsszák a vezető szerepet. Ezzel 
szemben a kistérségi központokban jellemzően az önkormányzati gondoskodás a 
meghatározó, a civil szereplők jelenléte korlátozottan ugyan, de látható, ellenben a 
piaci szolgáltatók teljesen hiányoznak. A hátrányos helyzetű, rurális területeken, 
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5000 fő alatti kistelepüléseken pedig már csak egyetlen szereplő, az iskola (ha van 
még) és a hozzá kapcsolódó informális ifjúsági munka jelenik meg, esetükben vár-
ható, hogy 2010-től az IKSZT változást hozhat majd.

IKSzT címbirtokos települések a régióban
Fejér Veszprém KomáromEsztergom

Alap Alsóörs ászár
Bakonycsernye Balatonfőkajár Baj
Baracs Csopak Bajót
Baracska dörgicse Bársonyos
Csór felsőörs Császár
etyek gyulakeszi Csolnok
füle Halimba dad
gyúró jásd ete
iszkaszentgyörgy Küngös etyek
iváncsa lesencetomaj gyermely
Kincsesbánya mihályháza Héreg
Kőszárhegy monoszló Kesztölc
lovasberény nagyesztergár Kocs
magyaralmás nagytevel Környe
mezőszentgyörgy nagyvázsony leányvár
nagylók nemesgörzsöny magyargencs
pázmánd nemesgulács máriahalom
perkáta németbánya mogyorósbánya
Ráckeresztúr noszlop nagypirit
sáregres nyárád naszály
sárkeresztúr örvényes piliscsév
sárszentágota öskü súr
sárszentmihály paloznak süttő
seregélyes pécsely szomód
soponya pétfürdő tardos
szabadbattyán Révfülöp
szabadegyháza Ősi
tabajd sóly
tordas sümegprága
úrhida szentbékkálla
Vajta szentkirályszabadja

szigliget
tés
ugod
Vaszar
Vászoly
zalagyömörő
zánka

31 38 25
forrás: www.ikszt.hu
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5.4. IFjúSágI InFORMácIóS éS TAnácSAdó IROdáK
Az ifjúsági információs és tanácsadó irodák olyan humánszolgáltató intézmé-

nyek, melyek alapellátás jellegű szolgáltatást nyújtanak klienseik, különösen a 
fiatalok számára. Az irodák tevékenységi köre alapvetően két részre osztható: infor-
mációszolgáltatás és tanácsadás. 

A régióban öt településen működik hat ifjúsági információs és tanácsadó iroda:
veszprém: 

Veszprém Megyei Gyermek Ifjúsági Közalapítvány által működtetett Veszp-• 
rém Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (Várfok Alapítvány);
Szociális Innovációs Társulás által működtetett Veszprém Megyei Ifjúsági In-• 
formációs és Tanácsadó Iroda

Székesfehérvár
Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (SZITI)• 

dunaújváros
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda• 

Tatabánya
TAHITI Tatabányai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda• 

Esztergom 
Gyermekkert Szociális és Kulturális Alapítvány-Ifjúsági Információs Iroda• 

6. Önkormányzati ifjúsági feladatok  
és feladatellátás

A régió ifjúsági helyzetének elemzése és a fejlesztési irányok meghatározása 
egyaránt szükségessé teszik, hogy a települési szintű ifjúsági intézményrendszer 
elemeit, fejlettségét számba vegyük. Mivel ezzel kapcsolatos speciális statisztikai 
adatok nem érhetők el, a szükséges adatok gyűjtése érdekében primer adatfel-
vételt kellett végeznünk, amelynek során megkerestünk minden települési ön-
kormányzatot a régióban, azonban közülük 242 önkormányzat részéről kaptunk 
választ kérdéseinkre.

A településeken található ifjúsági feladatok elvégzéséhez szükséges eszközö-
ket és humánerőforrást vizsgálva, megkérdeztük a települési ifjúsági referenseket, 
vagy ifjúsági ügyekért (is) felelős referenseket, hivatali előadókat, legvégső eset-
ben pedig a jegyzőket, hogy a települési szintű ifjúsági infrastruktúrából mi áll ren-
delkezésre. 

Az ifjúságügyi tervezést segítő elemek a települések igen kis hányadában áll-
nak rendelkezésre, az elmúlt három évben 9 településen szerveztek ifjúságkutatást 
a régióban, és további 9 településen három évnél régebben valósult meg ilyen át-
fogó program. Ifjúsági stratégiával vagy ifjúságpolitikai koncepcióval 15 település 
rendelkezik, ifjúsági cselekvési tervet pedig 17 önkormányzat fogadott el. Az ön-
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kormányzati költségvetésben külön ifjúsági célokra elkülönített ifjúsági keret vagy 
ifjúsági alap 18 önkormányzat esetében található, ezek fele Veszprém megyei tele-
pülés.

Az önkormányzaton belüli ifjúságpolitikai elemek közül legnagyobb arányban 
az ifjúsági bizottságok vannak jelen a régióban, 31 településen van ilyen bizottság, 
azonban sok helyen ezek nem külön bizottságként működnek, hanem más ügyek-
kel együtt kezelik őket (pl: civil, sport, művelődési, oktatási). Ifjúsági tanácsnok 
vagy ifjúsági ügyekért felelős képviselő 21 településen van jelen az önkormányzat 
keretein belül, főállásban pedig 4 önkormányzat foglalkoztat ifjúsági referenst, míg 
további 24 településen pedig ezt a feladatot csatolt munkakörben látják el a terü-
letért felelős munkatársak.

Az ifjúsági érdekérvényesítés intézményi kereteit vizsgálva megállapítható, 
hogy települési érdekképviseleti fórumok, Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatok 
és Helyi Ifjúsági Tanácsok kevés településen működnek, azonban diákönkormány-
zat 70 helyen létezik a régióban, és hallgatói önkormányzat 14 településen van je-
len. A fiatalok érdekeiket leginkább az ifjúsági civil szervezeteken, az ifjúságnak 
szolgáltatást nyújtó szervezeteken, illetve a nemformális ifjúsági közösségeken ke-
resztül tudják artikulálni, ezek szervezettípusonként 80-88 településen érhetőek el 
a fiatalok számára. Ifjúság által szerkesztett újság, közösségi rádió vagy más médi-
um 17 településen van a régióban, ezek túlnyomó többsége Veszprém megyében. 
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumból a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet nyilván-
tartása szerint 12 van a régióban, a kutatás során azonban ennél többet nyilatkoz-

Ifjúságügyi tervezést segítő elemek Fejér
Komárom 
Esztergom

Veszprém
Középdunántúli 

régió
ifjúságkutatás az elmúlt három évből 5 2 2 9
ifjúságkutatás régebbről 1 3 5 9
ifjúságpolitikai koncepció/stratégia 6 2 7 15
ifjúsági feladatterv/cselekvési terv 7 4 6 17
önkormányzati ifjúsági célú alap, elkülönített ifjúsági célú keret 4 5 9 18

Forrás: Echo Survey, 2009

Önkormányzaton belüli ifjúságpolitikai elemek Fejér
Komárom 
Esztergom

Veszprém
Középdunántúli 

régió
ifjúsági bizottság 17 7 7 31
ifjúsági tanácsnok vagy ifjúsági ügyekért felelős képviselő 9 7 5 21
ifjúsági referens főállásban 1 1 2 4
ifjúsági referens csatolt munkakörben 9 6 9 24

Forrás: Echo Survey, 2009

Ifjúsági érdekérvényesítés intézményei Fejér
Komárom 
Esztergom

Veszprém
Középdunántúli 

régió
települési gyermek- és ifjúsági önkormányzat 3 3 7 13
Helyi ifjúsági tanács 2 1 5 8
települési diákönkormányzat 23 7 40 70
ifjúsági civil szervezetek 30 18 32 80
ifjúságnak szolgáltatást nyújtó szervezetek 18 16 54 88
nem-formális ifjúsági közösségek 23 13 49 85
ifjúsági érdekképviseleti fórumok 6 3 5 14
Hallgatói önkormányzatok 5 6 3 14
ifjúsági média (újság, közösségi rádió, stb.) 4 2 11 17
Kábítószerügyi egyeztető fórum 10 9 10 29

Forrás: Echo Survey, 2009
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tak a települések, ami annak tudható be, hogy a válaszadók valószínűleg nem a 
helyes értelemben értelmezték a kérdést, és ebbe beleértettek minden olyan helyi 
szintű kezdeményezést, ami ehhez a témakörhöz kapcsolódik.

A fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésében, tehetségük és kreativitásuk ki-
bontakoztatásában, információkkal történő ellátásukban nagy szerepet játszanak a 
különböző ifjúsági közösségi terek. Ifjúsági ház a régióban 18 településen található, 
azonban kisebb ifjúsági klubokkal már jóval több helyen tudnak találkozni a fiata-
lok, összesen 108 önkormányzat jelezte, hogy van ilyen saját településén. Ifjúsági 
Információs és Tanácsadó Iroda működtetését 12 önkormányzat jelezte, bár való-
színűleg itt is fogalmi zavarok miatt mondták többen, hogy létezik ilyen iroda tele-
pülésükön, hiszen valójában 4 ilyen iroda van a régióban (Veszprémben, Tatabányán, 
Székesfehérváron és Dunaújvárosban). Több településen inkább helyi Ifjúsági In-
formációs Pont van, amely kb. 20 településen érhető el a régióban, ha a fenti foga-
lomzavarból adódó lehetőségeket is hozzávesszük. Teleházi szolgáltatások 60 
településen érhetőek el regionális szinten, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér cím-
birtokosságot pedig 46 önkormányzat jelzett. Művelődési ház vagy Általános Mű-
velődési Központ (ÁMK) a legtöbb helyen létezik, illetve szabadtéri közösségi tér is 
165 településen érhető el, azonban ifjúsági fesztivált mindössze 17 helyen rendez-
nek a közép-dunántúli régióban.

Kistérségi szinten elemezve az adatokat, az ifjúságpolitikai koncepciók és cse-
lekvési tervek megalkotása terén a zirci, a dunaújvárosi és ercsi kistérség áll a leg-
elöl, ezekben a kistérségekben 3-4 olyan település is van, amelyek rendelkeznek 
ezekkel. Az ifjúságkutatások általában nagyvárosokban voltak (Veszprém, Tatabá-
nya, Dunaújváros, Székesfehérvár, de néhány kisebb település is végzett ilyen fel-
mérést (Tata, Kőszárhegy, Oroszlány, Moha, Alap, Alsószentiván, Ősi, Csehbánya). 
Tizenhárom olyan kistérség van a régióban, ahol még egyáltalán nem volt egy te-
lepülésen sem ifjúságkutatás.

Az önkormányzati költségvetésben külön elkülönített ifjúsági alap a balaton-
füredi, komáromi és tapolcai kistérségben van a legtöbb helyen, ezekben 2-3 te-
lepülésen léteznek ilyen források, további tíz kistérségben pedig 1 településen áll 
rendelkezésre ilyen jellegű ifjúsági forrás. Ifjúsági bizottságból a bicskei, az adonyi 
és a gárdonyi kistérségbe tartozó településeken van a legtöbb, de a balatonalmádi, 
az ercsi, az esztergomi és a székesfehérvári kistérségben is 2 településen működ-
nek ilyen bizottságok az önkormányzatokon belül. 

Ifjúságnak szolgáltatást nyújtó szervezetek főleg a pápai, ajkai, tapolcai és bala-

Ifjúsági közösségi terek Fejér
Komárom 
Esztergom

Veszprém
Középdunántúli 

régió
ifjúsági Ház 8 2 8 18
ifjúsági klub 29 16 59 104
ifjúsági információs és tanácsadó iroda 5 2 5 12
ifjúsági információs pont 3 3 7 13
teleház 17 8 35 60
művelődési Ház/ámK 62 44 116 222
integrált Közösségi szolgáltató tér címbirtokos 16 13 17 46
szabadtéri közösségi tér 39 25 101 165
ifjúsági fesztivál 6 5 6 17

Forrás: Echo Survey, 2009
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tonfüredi kistérségben találhatóak nagyobb számban, ezekben 7-11 ilyen célú 
szervezet található, a többi kistérségben általában 2-5 szervezetnek van ifjúság szá-
mára szóló szolgáltatása. 

Ha a nemformális ifjúsági közösségek kistérségi megoszlását nézzük, itt is a pá-
pai, az ajkai és a tapolcai kistérségek állnak legelöl a rangsorban, őket követi a ba-
latonfüredi, a bicskei, a zirci, a székesfehérvári, sümegi és sárbogárdi kistérség. Az 
ifjúsági közösségi terek és az ifjúsági klubok is általában a fenti kistérségek telepü-
lésein fordulnak elő a legtöbbször, bár ezekhez csatlakozik a veszprémi, a móri és a 
balatonalmádi kistérség is.

A megkérdezett önkormányzatok közel egyharmada áll kapcsolatban ifjúsá-
gi célú civil szervezetekkel, 62 százalékuk esetében pedig egyértelműen nincsen 
ilyen kapcsolat helyi szinten az önkormányzatok és ifjúsági szervezetek között. 

Ahol léteznek együttműködések az önkormányzat és az ifjúsági civil szerveze-
tek között, a települések 37 százalékánál vállalnak át valamilyen önkormányzati if-
júsági feladatot ezek a civil szervezetek, ezek is elsősorban a szabadidő-szervezés, 
programszervezés, információszolgáltatás területén kötött együttműködéseket je-
lentenek. 

Az adott (ifjúságpolitikai) elemmel/tényezővel rendelkező
települések száma a kistérségben
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Abai 9 - - - - - - - - - - - 2 - 1
Adonyi 8 - - - - - 3 2 - 1 1 1 3 3 2
Ajkai 39 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 6 3 8
Balatonalmádi 11 - 1 1 1 - 2 - - 2 - - 4 4 4
Balatonfüredi 21 - 1 - - 3 1 1 1 1 1 1 3 2 7
Bicskei 17 - - 1 1 1 4 2 - 1 - - 5 7 3
dorogi 15 - 1 - - - 1 2 - - - - 1 3 3
dunaújvárosi 9 1 - 1 2 1 2 2 - 1 - - 3 3 2
enyingi 9 - - - - - - - 1 - - - 2 1 2
ercsi 6 - - 1 2 1 2 - - 2 1 1 - 3 2
esztergomi 9 - - - - - 2 - - 1 - - - 3 2
gárdonyi 9 - - - - - 3 1 - 1 - - - 1 1
Kisbéri 17 - - - - - - 2 - - - - - 1 2
Komáromi 9 - - - 1 3 1 2 - 2 1 - 2 3 4
móri 13 - - 1 1 - - - - 1 - - 3 4 2
oroszlányi 6 1 - 1 1 - 1 - - 1 - 1 - 2 1
pápai 49 - - 1 - - - - - - - - 5 2 11
sárbogárdi 10 2 1 1 - - 1 1 - - - - 4 4 -
sümegi 21 - - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 3 2 4
székesfehérvári 18 2 - 1 1 1 2 1 - 2 1 - 1 4 3
tapolcai 33 - - - - 2 - - - 1 - - 7 4 8
tatabányai 10 - 1 - 1 1 1 - - 1 1 - 1 2 1
tatai 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 3 4 3
Várpalotai 7 1 - - - 1 1 - - 2 2 - 5 3 5
Veszprémi 20 - 1 1 1 1 1 2 1 - 3 1 4 9 5
zirci 16 - 1 2 2 1 1 1 - 1 - 1 3 3 2
Összesen: 401 9 9 15 17 18 31 21 4 24 13 8 70 80 88

Forrás: Echo Survey, 2009
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A kapott válaszokat az alábbi felsorolásban közöljük:
„művelődési és ifjúsági-, gyermekvédelmi feladatok„• 
„családi napközi, óvoda, gimnázium, általános iskola, nappali foglalkoztató, • 
üdültetés„
„diákönkormányzati feladatok, korosztállyal kapcsolatos programok szervezé-• 
sében való részvétel, az egyes ifjúsági szervezetek céltevékenységüknek meg-
felelően. (kultúra, sport, politika, közélet területén) „
„Ifjúsági Kerekasztal működtetése, Ifjúsági Fórumok szervezése, Ifjúsági prog-• 
ramok szervezés„
„Információs központot, teleházat vezetnek, összefogják a civil kerekasztalt, • 
meghatározó szerepük van a település kulturális életében„
„környezeti nevelés, hagyományápolás, sport, kulturális szervezés„• 
„községi rendezvények szervezése, műsorszolgáltatás„• 
„kultúra, teleház„• 
„kulturális, sport rendezvények szervezése„• 
„néptánccsoport működtetése egyesületi formában„• 
„programok, szakmai napok, nyílt napok szervezése, pályázatok keresése„• 
rendezvények, táboroztatás„• 

Az adott (ifjúságpolitikai) elemmel/tényezővel rendelkező 
települések száma a kistérségben
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Abai 9 2 - 1 - - 1 - 1 1 2 3 1 1 -
Adonyi 8 1 2 1 1 - - 2 - - 2 6 - 3 1
Ajkai 39 8 - - 1 - 3 8 1 1 5 19 - 16 -
Balatonalmádi 11 4 2 - 2 - - 5 - 1 4 4 3 6 1
Balatonfüredi 21 6 1 1 1 1 1 6 - 1 4 13 2 12 -
Bicskei 17 5 2 1 - - 1 4 - - 2 1- 2 7 1
dorogi 15 2 - 1 - 1 - 1 - - - 11 4 3 -
dunaújvárosi 9 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 6 1 5 1
enyingi 9 1 - - - 1 - 2 - - 2 9 1 5 -
ercsi 6 1 - - - 1 - 3 - - 1 3 1 3 1
esztergomi 9 2 - - - 3 - 2 - 1 4 5 1 2 -
gárdonyi 9 - - - - - - 1 1 - 1 3 - 1 1
Kisbéri 17 3 - 1 - - 1 5 - - 2 5 3 4 -
Komáromi 9 2 - 2 1 - 1 3 - - 1 7 1 5 2
móri 13 4 - - 1 - 1 6 - - 2 7 2 7 1
oroszlányi 6 1 1 1 1 1 - 2 1 - - 4 1 2 1
pápai 49 1- - - - - - 16 - 1 1 3- 1 24 -
sárbogárdi 10 4 - - 1 - 3 4 - - 2 8 4 2 -
sümegi 21 4 - - 1 - - 7 1 - 4 1- 2 8 1
székesfehérvári 18 4 1 - 1 1 1 6 2 1 2 7 4 5 -
tapolcai 33 7 - - - - - 5 1 - 11 16 6 15 1
tatabányai 10 - 1 1 - - - 1 1 1 - 5 - 4 -
tatai 10 3 1 - - - - 2 - 1 1 7 3 5 2
Várpalotai 7 3 - 1 - - 2 2 - 1 - 6 1 5 1
Veszprémi 20 3 1 1 5 - 2 7 2 1 2 13 1 9 1
zirci 16 4 1 - 1 1 - 3 - 1 4 5 1 6 1
Összesen: 401 85 14 14 17 29 18 104 12 13 60 222 46 165 17

Forrás: Echo Survey, 2009



49

rendezvényszervezés„• 
„rendezvényszervezésben„• 
„rendezvényszervezésben, közterületek tisztán tartása„• 
„rendezvényszervezésekben„• 
„sport, művelődés, kultúra„• 
„sportrendezvények, kulturális programok szervezése, azokban részvétel„• 
„szabadidő„• 
 „szabadidő hasznos eltöltése, sportolás„• 
„szabadidő, sport, kultúra„• 
„szabadidős programok szervezése, lebonyolítása„• 
„szüreti felvonulás„• 
„találkozók, rendezvények tombola, szórólap„• 
„városszépítés„• 
„városszépítés, rendezvényszervezés, parkosítás„• 

Az ifjúsági civil szervezetek helyi demokráciában betöltött szerepét vizsgálva 
megállapítható, hogy a szervezetek a döntéshozatali folyamatokban – különös te-
kintettel az önkormányzat ifjúságügyi döntéseire - korlátozottan vehetnek részt. 
Az önkormányzatok 2 százalékánál van beleszólásuk a stratégiai döntéshozatalba, 
15 százalékuknál szakmai tanácsokat adhatnak, melyeket a döntéshozók figyelem-
be vehetnek, és a települések 18 százalékának képviselője nyilatkozott világosan 
úgy, hogy ezeknek a szervezeteknek nincs igazából beleszólásuk az önkormány-
zat ifjúsági területeit érintő kérdésekbe. Erre a kérdésre az önkormányzatok 65 szá-
zaléka nem válaszolt, ami arra enged következtetni, hogy ezeken a településeken 
sincs érdemi beleszólásuk az ifjúsági civil szervezeteknek az önkormányzat ifjúság-
ügyi döntéseibe. Az ifjúsági koncepcióval rendelkező 15 önkormányzat közül egy 
évente, 5 település kétévente, egy önkormányzat háromévente, kettő négyévente, 
és három pedig minden ötödik évben felülvizsgálja a koncepcióját és annak meg-
valósítási folyamatát. Három önkormányzat nyilatkozta azt, hogy még egyszer sem 
vizsgálta felül korábban elfogadott koncepcióját. 

Az ifjúsági célokat a települések 37 százaléka nem tudta támogatni helyi szin-
ten 2009-ben, a többi település esetében összesen közel 108 millió Ft-ot költött az 
ifjúsági területre. A források 60 százaléka 250.000 Ft alatti összeget jelent éves szin-
ten az önkormányzat büdzséjében, és a települések mindössze 15 százaléka tud-
ta 1 millió Ft feletti összeggel támogatni az ifjúsági célokat és az ifjúsági feladatok 
megvalósítását az elmúlt évben. A helyi szinteken megvalósuló európai uniós ifjú-
sági programokat az önkormányzatok 5 százaléka hivatalos partnerként, 1 száza-
lékuk pedig nem hivatalos partnerként támogatta, illetve a települések további 1 
százaléka helyszíne volt ilyen projekteknek, de az önkormányzat nem támogatta 
ezeket. A települések 64 százalékánál még nem is voltak ilyen jellegű programok, 
közel egynegyedük pedig nem tudja, hogy volt-e egyáltalán ilyen kezdeményezés 
saját településén.

Az önkormányzatok 81 százaléka terem biztosításával, 56 százalékuk internet 
hozzáféréssel, 46 százalékuk számítógépek biztosításával, 41 százalékuk kis értékű 
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tárgyi eszközökkel, 32 százalékuk tábor helyszínének biztosításával, 39 százalékuk 
pedig egyéb infrastruktúrával támogatja az ifjúsági területet. 

A településeken elsősorban a helyi igényekhez és lehetőségekhez igazod-
va sportrendezvények és kulturális rendezvények állnak rendelkezésre a fiatalok 
számára, ezek az önkormányzatok 81-83 százaléka esetében szerveződnek helyi 
szinten, egyéb szabadidős programok a települések 54 százalékánál, táborok 35 
százalékuknál, ifjúsági szociális programok pedig 21 százalékuknál.

7. Az ifjúsági szolgáltató intézmények  
erőforrásai

A fiatalok körében zajlott vizsgálat során már előkerültek valamilyen vonatko-
zásban a fiatalokkal (is) foglalkozó intézmények, a régióban jelenlévő segítő szerve-
zetek. Ez teljesen természetes, hiszen az egyes társadalmi problémák kezelésének 
legkézenfekvőbb módja az állami, helyi és civil segítő intézményrendszer kiépítése.

A regionális ifjúságkutatás során megkülönböztetett figyelmet kívántunk szen-
telni azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, amelyek munkájuk során gyak-
ran kerülnek kapcsolatba fiatalokkal, a fiatalok problémáival. A kutatás során azokat 
az intézményeket választottuk vizsgálatunk tárgyává, amelyek feltételezésünk sze-
rint szerepet vállalnak - esetleg a jövőben szerepet vállalhatnak - a fiatalok támo-
gatásában, gondozásában, felkészítésében, az ifjúsági problémák megoldásában 
- szociális, egészségügyi, mentálhigiénés, közművelődési, oktatási vagy éppen sza-
badidős területen.

Az ifjúságsegítő intézmények, szervezetek körében a felelős vezetők által ki-
töltött intézményi kérdőívek segítségével került sor az ilyen vonatkozású empiri-
kus adatok begyűjtésére. A kérdőíveket on-line módon, webes kérdőíves felületen 
lehetett kitölteni, az intézményi és szervezeti listát a kutatóintézetünknél és a re-
gionális ifjúsági szolgáltató irodánál rendelkezésre álló adatbázisokból állítottuk 
össze. Az önkéntesség és a kényes kérdések (pl. gazdálkodás, szolgáltatási színvo-
nal) ellenére 72 intézmény, szervezet töltötte ki a kérdőívet a megadott határidő-
ig. Nem történt meg tehát az intézmények, szervezetek teljes körű lekérdezése, de 
a válaszoló intézmények jól reprezentálják azt a segítői, támogatói, humánszolgál-
tató rendszert, amelyet a fiatalok igénybe vehetnek, használhatnak a közép-du-
nántúli régióban, ha problémáikkal, ötleteikkel valahova fordulni szeretnének. A 
kitöltők megyei eloszlását tekintve 27 szervezet Fejér megyéből, szintén 27 szer-
vezet Veszprém megyéből és 18 szervezet Komárom-Esztergom megyéből töltöt-
te ki a kérdőívet.

Az elemzett intézmények közül tizenegyet városi önkormányzat, hármat me-
gyei önkormányzat tart fenn, a szervezetek kétharmada (48) pedig a civil szférához 
tartozik (egyesület, alapítvány, alapítványi intézmény). Ifjúsági szolgáltatások elér-
hetők még központi költségvetési szerv által fenntartott intézményben, egyházi 
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fenntartású intézményben, illetve nonprofit vállalkozás által működtetett formá-
ban is, de összességében az ifjúsági szolgáltatások szervezését a civil szektor domi-
nálja a régióban. 

Az ifjúsági szolgáltató intézmények 
58 százaléka mögött legalább 10 éves 
működési tapasztalat áll a régióban, 
azonban az intézmények egyharmada az 
ezredforduló óta jött létre. Minden har-
madik szolgáltató már a rendszerváltás 
előtt is működött, ezek jellemzően az ön-
kormányzati vagy állami intézmények az 
oktatás, illetve közművelődés területéről. 
A rendszerváltás utáni évtized a szolgálta-
tók számának expanzív növekedését hozta magával, bár kétségtelen, hogy a civil 
társadalmi aktivizálódás (döntően egyesületi formában) bővítette elsősorban az if-
júsági szolgáltatók körét, 1991-2000 között az ifjúsági szolgáltatók 37 százaléka in-
dította el szolgáltatásait. 

Végignézve a vizsgált intézmények sorát – önbesorolásuk alapján – látható, 
hogy az általános iskolákon túl a szervezetek 30-40 százaléka működik kizárólago-
san a fiatalokért, ezeket a civil szolgáltatatók működtetik. Megállapítható, hogy a 
többi intézmény is foglalkozik a fiatalok problémáival a klienskörön belül, legtöbb-
jükben dolgozik olyan munkatárs, akinek elsődleges feladata a fiatalokról való gon-
doskodás. Ez azt jelenti, hogy az intézmények belső feladatköri megosztásukban 
alapvetően felkészültek a fiatalokkal való minőségi foglalkozásra.

Az egyes intézményekben persze 
nemcsak fiatalok fordulnak meg. Az 
ügyfélkörre vonatkozóan 35 szolgálta-
tó intézmény, szervezet közölt adato-
kat a kutatás során, ezen szervezetek 
– önbevallásuk alapján – több mint 
51000 klienst láttak el 2008-ban a ré-
gióban összesen, ennek 56 százaléka 
(kb. 28.600 fő) 15 éven aluli gyermek, 
24 százaléka (kb. 12.000 fő) 15-24 év 
közötti fiatal, és 20 százaléka (kb. 10.400 fő) 25-35 közötti fiatal felnőtt. 

Fenntartók szerint vizsgálva az ügyfélköri megoszlást megállapítható, hogy az 
önkormányzati, illetve állami intézmények túlnyomó részt a 14 év alatti fiatalokkal 
foglalkoznak, a nonprofit szolgáltatóknál azonban jobban megoszlanak az egyes 
korosztályok, az ilyen típusú szolgáltatóknál az ügyfelek fele 14 éven aluli gyermek, 
26 százalékuk 15-24 éves fiatal, 24 százalékuk pedig 25-35 éves korosztályba tarto-
zó fiatal felnőtt. 

A vizsgált intézményekben, szervezetekben összesen 340 fő szakmai munkát 
végző folyamatosan foglalkoztatott, állandó munkatárs dolgozik, az ő munkájukat 
további 697 fő önkéntes segíti 40 intézménynél. A rendelkezésre álló humán erő-
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forrásból (önkéntesek és foglalkoztatottak) 429 fő (41 százalék) elsődlegesen a fia-
talokkal való foglalkozással van megbízva. 

A fiatalokkal kapcsolatba kerülő hu-
mánszolgáltató intézményekben a szak-
mai munkát végzők 72 százaléka 
szakirányú képesítéssel rendelkezik, több-
ségében felsőfokú végzettséggel. A leg-
több szakirányú diplomás munkatársa 
természetesen az iskoláknak van, de a ci-
vil szolgáltatók közül is több rendelkezik 
folyamatosan foglalkoztatott munkatárs-
sal (akár számlásan, akár státuszban), és 
többségük felsőfokú végzettséggel ren-
delkezik. 

Az alkalmazottakon kívül a régióban 
működő ifjúságsegítő intézmények, szer-
vezetek munkáját több szervezetnél ön-
kéntesek is segítik. A 40 intézmény 
átlagosan 4 alapfokú, 6 középfokú és 5 
felsőfokú végzettségű önkéntest jelölt 
meg, s mindez 697 főt jelent. 

A megfelelő humán erőforrások mel-
lett a hatékony működés másik alapvető 
feltétele az optimális technikai erőforrás-
ok megléte. A kommunikáció legalap-
vetőbb infrastrukturális eszközeinek 
ellátottsága sajnos még mindig hagy né-
mi kívánni valót maga után. Legnagyobb 
arányban – a szervezetek 86 százaléka – 
nyomtatóval rendelkezik, telefonnal 79 
százalékuk, számítógéppel 72 százalé-
kuk, fénymásolóval pedig a szolgáltatók 
kétharmada, de ezekhez a többiek hozzá 
tudnak jutni, ha szükséges. A szélessávú 
internettel való rendelkezés meglepő mó-
don még igen heterogén képet mutat, 58 
százalékuk rendelkezik csak vele, 37 szá-
zalékuk hozzá tud jutni, azonban 5 szá-
zalék nyilatkozta, hogy nem rendelkezik 
vele, és hozzá sem tud jutni. Projektor, fax-
készülék, saját iroda a szolgáltatók 40-56 
százalékának áll rendelkezésére, egyedül 
a személyautó biztosítása okoz némi fejtörést az ifjúsági területen érintett szolgál-
tatóknak.
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Az ifjúsági szolgáltatók működési feltételeik közül inkább a humán erőforrásuk-
kal elégedettek, a szakmai anyagokkal való ellátottságuk és az infrastrukturális hát-
térrel kapcsolatos elégedettség már bizonytalan, utóbbi kettőre százfokú skálán 
50-54 pontot adtak, az anyagi helyzetükkel kapcsolatban pedig egyértelműen ne-
gatív véleményt fogalmaztak meg. 

A kapcsolatrendszerükre vonatkozó szubjektív elégedettség differenciált képet 
mutat. Általánosságban elmondható, hogy az ifjúsági szolgáltató szervezeteknek a 
célcsoportjukkal, más civil szervezetekkel és a helyi médiával kimondottan jó a 
kapcsolatuk, csakúgy, mint más humánszolgáltató intézményekkel, illetve az ön-
kormányzatokkal, a vonatkozó százfokú skálán mért index-értékek többsége 70 
pont felett van. 

A vállalkozásokkal már 
kevésbé pozitív a tapasztala-
tuk, míg a minisztériummal 
való kapcsolatok tekinteté-
ben inkább kritikus véle-
ményt fogalmaztak meg az 
ifjúsági szolgáltatók. Érdemes 
megnézni, hogy a válaszok 
hogyan alakulnak a nonprofit 
és a közszolgáltató szerveze-
tek véleménye alapján. Minden szempontból elégedettebbek az önkormányzati, il-
letve állami intézmények a civil szervezetek képviselőinél, különösen nagy az 
eltérés a két szektor között a minisztériumokkal, a vállalkozókkal, a helyi médiával, 
az önkormányzatokkal és más civil szervezetekkel való kapcsolatuk megítélésében. 
A nonprofit szolgáltatók sokkal rosszabban látják saját helyzetüket e tekintetben. 
Ugyanígy negatívabban ítélik meg infrastrukturális helyzetüket, humán erőforrásu-
kat és szakmai anyagokkal való ellátottságukat, azonban az anyagi helyzettel kap-
csolatban mindkét szolgáltatói szektornak rossz véleménye van.

 Arra a kérdésre, hogy mit gondolnak, 
a jövőben hogyan fog változni a szerveze-
tük helyzete, a legtöbb dimenzióban az if-
júsági szervezetek nem várnak változást, 
ez alól kivétel a célcsoporttal való kap-
csolat, az infrastrukturális helyzet, ezek ja-
vulását a szolgáltatók 40 százaléka várja, 
míg az anyagi helyzetük területén a szol-
gáltatók közel fele romlást vár.

Részleteiben is megvizsgálva a válto-
zás várt irányát, az derült ki, hogy a nonprofit szolgáltatók alapvetően bizakodób-
bak a jövőre nézve, mint az önkormányzati vagy az állami szolgáltatók, míg 
utóbbiak körében az anyagi helyzet -63 pont a várt változás mérleg index értéke, s 
további öt területen gyakorlatilag egyáltalán nem várnak változást az elkövetkező 
években, addig a nonprofit ifjúsági szolgáltatók minden dimenzióban javulást vár-

Nonprofit 
szervezetek

Önkormányzati/állami 
intézmények

infrastrukturális helyzetük 50 68
humán erőforrásuk 56 73
anyagi helyzetük 41 40
szakmai anyagokkal való ellátottságuk 47 56
önkormányzattal való kapcsolatuk 66 90
humánszolgáltató intézményekkel való kapcsolatuk 59 85
helyi médiával való kapcsolatuk 67 91
minisztériumi kapcsolataik 31 58
civil szervezetekkel való kapcsolatuk 69 94
vállalkozással való kapcsolatuk 47 71
célcsoporttal való kapcsolatuk 78 81

Pontszám (0-100 közötti skálán)
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nak, különösen a célcsoporttal való kapcsolatuk, más civil szervezetekkel való kap-
csolat és a szakmai anyagokkal való ellátottság tekintetében. 

Az ifjúságsegítő intézmé-
nyek, szervezetek általános 
jellemzői között kell szólnunk 
a gazdálkodásról, az intéz-
mények bevételeinek szerke-
zetéről. A kutatás során erre 
a kérdéskörre átlagosan 35 
szervezet válaszolt, így az ál-
taluk megadott adatokból tu-
dunk kiindulni. A nonprofit 
ifjúsági szolgáltató szervezetek 2005-
ben 100 millió forintból tudtak gazdál-
kodni, 2006-ban 103 millióból, 2007-ben 
már 140, 2008-ban pedig több mint 232 
millió forintot tudtak a szolgáltatásaik-
ra fordítani, azonban 2009-re 172 milliót 
jeleztek előre. A dinamikus növekedés 
azonban a szektort differenciáltan érin-
ti, mert miközben a költségvetés nőtt, a 
szervezetek által felhasznált összeg szó-
rása is megugrott, vagyis más szavakkal, a látványos emelkedést alapvetően egy-
két ifjúsági szolgáltató forrásbővülése okozza a nonprofit szolgáltatók között. 

A kutatásból kiderült, hogy az intézmények általában nemcsak a fenntartójuk-
tól jutnak anyagi forráshoz. A intézmények 88 százaléka ugyan települési vagy köz-
ponti költségvetési forrásból működik, de bevételeik 10 százaléka pályázati forrás, 
2 százaléka pedig saját bevétel volt. A nonprofit szolgáltatók bevételeinek forrása 
differenciáltabb, megjelenik benne önkormányzati támogatás, működési célú be-
vétel, adományozók támogatása, illetve pályázati forrás is. Ez utóbbi közel 40 száza-
lékát teszi ki a bevételeknek. 

Bár az ifjúsági szolgáltatások finanszírozása - mint az látható - általában több-
csatornás, összességében az ifjúsági szolgáltatások 54 százalékában vannak jelen 
a pályázati források, a saját forrás 27 százalék, és a normatíva 19 százalékban járul 

Nonprofit 
szervezetek

Önkormányzati/állami 
intézmények

infrastrukturális helyzetük 38 33
humán erőforrásuk 30 17
anyagi helyzetük -12 -63
szakmai anyagokkal való ellátottságuk 39 0
önkormányzattal való kapcsolatuk 25 9
humánszolgáltató intézményekkel való kapcsolatuk 26 9
helyi médiával való kapcsolatuk 24 9
minisztériumi kapcsolataik 22 10
civil szervezetekkel való kapcsolatuk 43 8
vállalkozással való kapcsolatuk 36 11
célcsoporttal való kapcsolatuk 46 25

Mérleg index -100 és +1000 között 
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hozzá a fenntarthatósághoz. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a 
pályázati források döntően állami támogatások az ifjúsági szolgáltatások területén. 

Az egyes intézmények által nyújtott szolgáltatásokat részleteiben vizsgálva ki-
derül, hogy a legtöbb intézmény, szolgáltató szabadidős programokat szervez, 
vagy klubokat, csoportokat működtet fiatalok számára, a szervezetek 39-43 száza-
léka folyamatosan nyújt ilyen szolgáltatásokat, további 10-14 százalékuknál eseti 
jelleggel elérhető szolgáltatásról van szó. Ezeket követik a különféle sport, illetve 
rekreációs programok, majd a kulturális szolgáltatások, amelyeket a szervezetek 
29-32 százaléka folyamatosan biztosít az érdeklődők számára. Az információs szol-
gáltatás és a közösségi terek biztosítása is népszerű a kínálati oldalon, hasonlóan az 
internetezési lehetőségekhez. A tanácsadások ezekhez képest kisebb arányban ér-
hetők el, a szolgáltatók 12 százaléka folyamatosam, további 28 százalékuk eseti jel-
leggel nyújtja a célcsoportjának. Érdekvédelemmel, szervezetfejlesztéssel, 
pályaorientációval, médiával, diákmunkával, illetve az ifjúsági cserével, EVS progra-
mokkal a szervezetek kevesebb mint 10 százaléka foglalkozik folyamatos jelleggel, 
és eseti jelleggel sem foglalkozik sok szervezet ezekkel a területekkel. 

A legtöbb intézmény esetében igaz, 
hogy a fiatalok által igénybe vehető szol-
gáltatásokat speciálisan, elkülönülten 
csak a korosztály számára nyújtják. A szol-
gáltatási területek legtöbbje valamilyen 
rendszerhez kötött (általában a közokta-
táshoz). Mindebből következik, hogy leg-
inkább az általános és középiskolás 
korosztály számára működnek legbizto-
sabban a szolgáltatások. Azon kívül nem 
jellemző, hogy a szolgáltató intézmények 
az emberrel, klienssel mint komplex 
egésszel foglalkoznának, legtöbbjük a fia-
taloknak csak bizonyos – gyakran problé-
más – oldalával találkozik. Nagyon fontos 
kérdés annak vizsgálata, hogy a meglévő 
intéz mény rendszer mikor áll a fiatalok 
rendelkezésére, mikor vehetők igénybe 
az egyes szolgáltatások. E kérdésben azt a 
megállapítást tehetjük, hogy a nekik kí-
nált, vagy a számukra is hozzáférhető 
szolgáltatások többsége nem nagyon 
igazodik a fiatalok időbeosztásához.

Az intézmények ügyfélfogadási rend-
je három időszakra bontható: délelőt-
ti órák (8 és 12 óra között), kora délután 
(12 és 16 óra között), valamint a kora este 
(16 és 20 óra között). Az első időszakban 

Folyamatosan 
nyújtja (%)

Eseti jelleggel 
nyújtja (%)

szabadidős programok 43 14
klub, csoport működtetése 39 10
sport, rekreáció 32 14
kulturális szolgáltatás 29 18
közösségi tér 26 18
információs szolgáltatás 26 14
közművelődés 25 18
oktatás, képzés 25 17
internetezési lehetőség 24 1
tábor, üdültetés 17 29
környezetvédelem 15 24
tehetséggondozás 14 11
tanácsadás 12 28
drogprevenció 10 19
érdekvédelem 8 29
gyermekjóléti szolgáltatás 8 12
szervezetfejlesztés 8 17
pályaválasztás 8 10
terápia 7 7
média 6 12
ifjúsági csere, eVs 6 7
lakhatás 4 1
diákmunka - 6
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majdnem mindegyiknek van fogadóórája, az utolsóban már csak töredéke érhető 
el. A legtöbb ifjúsági szolgáltatás vagy fiatalok által is igénybe vehető humánszol-
gáltatás általában abban az időszakban érhető el a fiatalok számára, amikor iskolá-
ban vannak, vagy dolgoznak. Mire a fiatalok szabadidejükben eljutnának ezekhez az 
intézményekhez, többségüket már zárva találják. Különösen rossz a helyzet hétvé-
gén, ami a nyitva tartás tekintetében gyakorlatilag már péntek délben elkezdődik.

Megkérdeztük a szolgáltatóktól, van-e olyan szolgáltatásuk, amelyet a jövő-
ben meglátásuk szerint meg kellene szűntetni, átszervezni, vagy bővíteni len-
ne célszerű. Szolgáltatások megszűntetését nem tervezi senki, átszervezést főleg 
a tanácsadás, programszervezés és információszolgáltatás területén terveznek a 
szolgáltatók. Meglévő szolgáltatásuk bővítését már többen tervezik, kifejezetten 
nonprofit szolgáltatóként elsősorban a pályaválasztási és más speciális tanácsadás 
(rehabilitáció, drogprevenció), a közösségi tér, valamint a személyi segítő szolgál-
tatások tekintetében. 

Több intézményben kudarcélmény éri a segítségért forduló diákokat, fiatalo-
kat, tekintve, hogy olyasmiben igénylik az iránymutatást, amiben nem tudnak se-
gíteni. A szolgáltatók legfőképpen a munkahelykeresés és munkahelyteremtés 
területén élik meg ezeket, támogatási gondjaik adódnak a célcsoport felé, illetve 
többen jelezték a megfelelő szakember hiányát.

Megkérdeztük a szervezeteket arról, hogy érzésük, véleményük szerint – meg-
felelő anyagi stb. feltételek esetén – milyen feladatokkal lenne szükséges bővíteni a 
fiataloknak nyújtott szolgáltatások körét a régióban és a saját intézményükben. Jel-
lemző, hogy az intézmények, szervezetek háromnegyede megfelelő feltételek ese-
tén bővítené jelenlegi szolgáltatási kínálatát. Úgy gondolják, hogy új vagy új típusú 
szolgáltatást, feladatot kellene bevezetniük. A vizsgált intézmények által adott vá-
laszokat az alábbi felsorolás tartalmazza.

Intézményen belüli feladatbővítési tervek
Folyamatos fejlesztésre lenne szükség, mivel jelenleg „épül fel” az iroda, illetve • 
nagyobb helyre lenne szükség, hogy ifjúsági klubot is tudjunk kialakítani. 
Ifjúságbarát munkahelyek, pályakezdő kistele pülésen élő fiatalok kiemeltebb • 
támogatása.
Nagykorúságot elérve „fecskeházba” költözés lehetőségét biztosítani számuk-• 
ra. Mentor folyamatos biztosításával.
Sajnos összevont csoportokkal dolgozunk, mert nincs pénz a terembérletre. • 
Külön kellene választani a fiúk és lányok edzését.
vidéki infrastruktúra fejlesztéssel, közösségi élet megismertetésével, és család • 
centrikus neveléssel
Kulturális szolgáltatáson belül ismeretterjesztő előadások szervezése a fiatalo-• 
kat érintő kérdésekben, problémáikkal kapcsolatban. 
pszichológus• 
Több szakember biztosítására lenne szükség, akik gondoskodók tudnak lenni • 
a nevelésben is!  A mi sportunk az egyik leginkább nevelést fejlesztő sport, vi-
szont a megfelelő nevelő- sportoló aránynak összhangban kell lennie.  Ezen-
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kívül esetenként több szabad foglalkozást kellene tudni biztosítani a normális 
gondolkodásmód kialakításának érdekében.
A fiatalok összefogása és irány mutatás akár az ő igényük szerint is, de min-• 
denképpen rendszerességre tanítás.
Tehetséggondozó, művészeti továbbképzés, a tehetségeket gondozók to-• 
vábbképzése.
ifjúsági központ  iskoláskorúak számára• 
tájékoztató anyagok, szélesebb körű nyitva tartás, foglalkozások, szakkörök, • 
képzési lehetőségek, olyan programok, amibe őket tevékenyen be lehet von-
ni.  iskolán túli elfoglaltságok körének szélesítése, programok.
A meglévő programok bővítése! Feltétele: részbeni, vagy teljes térítésmentesség. • 
Egészségtudatos nevelés, szabadidő hasznos eltöltésének folyamatos biztosí-• 
tása. Középiskolás korosztály megtartása. 
A szabadidős tevékenységek bővítéséhez szükség lenne sportcsarnokra, uszo-• 
dára, illetve kulturális programokra (színházi előadások, filmvetítések), vala-
mint ezekhez biztosított helyszínre.
Iskolai pszichológusra lenne szükségünk, de nincsenek meg a foglalkoztatás • 
feltételei. 
Szükség lenne a prevenciók területének bővítése, mind a drogfogyasztás te-• 
rületén, mind az egészséges életmód területén.  Humánerőforrás bővítésével 
erősíteni lehetne a felkereső ifjúsági munkát is.
közösségi tér létrehozása, könyvtár, valamint internet hozzáférés biztosítása                                                                                                                                      • 
Pályaorientációs tanácsadás
Intézményünkben leginkább több foglalkozást szeretnék fiatalok részére, • 
nem csak addiktológiára vonatkozólag, hanem a megelőzés érdekében eset-
leg ifjúsági csoport létrehozása jó lenne.
érdekvédelem, tehetséggondozás• 
Elegendő feladatot látunk el.• 
A fiatalok tettre készek, csak egy irány és cél kell, hogy komolyan vegyék a gon-• 
doskodást, hiszen alapból elutasítják a kötelező és számukra értelmetlen lehe-
tősségeket. Tapasztalatunk szerint (tábor) amikor a feladat adott, akkor már 
nem ellenkeznek, mert kihívást jelent a számukra. Minél nehezebb egy feladat 
annál nagyobb kihívásnak tekintik, hiszen ezt tanulják a mai célorientált világ-
ban. Az egyesületünk azon szeretne változtatni, hogy a cél megtartása mellet 
érezzék és magukévá tegyék a célt úgy, hogy a helyi civil szervezeteket is meg-
ismerjék, ezáltal bővül a lehetőségük.

Régión belüli vagy más intézményhez kapcsolt feladatbővítési javaslatok
prevenció• 
Bemutatkozási, fellépési lehetőségek. Szervezettebb, központilag finanszíro-• 
zott médiakampányok.
Minőségi programokat kell szervezni számukra, amelyek képesek lekötni a fi-• 
gyelmüket, s észrevétlenül formálják szemléletüket (az alapvető társadalmi 
értékekre, a toleranciára).
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Prevenciós előadások szervezése (drog, az internet veszélyei, fiatalkorú bűnö-• 
zés)
Informális tanulási lehetőségek.• 
Ifjúsági közösségi helyre lenne szükség Veszprémben, illetve több helyen is • 
a régióban. Komolyabb forrásokra, amely segít fenntartani egy olyan hálóza-
tot, amely segíti az együttműködést, és a fiatalokkal foglalkozók, a fiatalok fej-
lődését.
Akár 4-6 órában önkéntes munkán keresztül a fiatalok foglalkoztatása pl. Öt-• 
let program mintájára újabb önkéntes programok beindítása a kistelepülésen 
élő fiatalok számára is.
Személyes gondoskodás, odafigyelés folyamatos biztosítása. Pszichológusok • 
alkalmazása.
Itt nem más intézményre lenne szükség, hanem arra, hogy az egyesületek • 
központi keretből létszám alapján megfelelő támogatáshoz jussanak.  Sajnos 
ma nem számít sem az egészséges életmód, sem a meglévő értékek.
ismeretterjesztés, szabadidő kulturált eltöltésének elősegítése lehetőleg kis • 
településeken is
közösségi színtereket létrehozni „helyet”, ahova bármikor mehet, ha szüksé-• 
gét érzi
Mivel a szülők többnyire elfoglaltak, ezért az óvodáknak és iskoláknak na-• 
gyobb szerepet kellene felvállalniuk.  Kapcsolatokat kiépíteni olyan nevelést 
elősegítő intézményekkel, szervezetekkel, amelyek az ő feladataikat is meg-
könnyítik!  Ehhez akár önkormányzati úton való segítségnyújtás (nem konkré-
tan anyagi), vagy programmenet kidolgozását látnám eredményesnek!
továbbtanulás, ismeretbővítés, sport• 
kistérségen, megyén belüli célcsoportokkal kapcsolatfelvétel, együttmű-• 
ködés, csere programok, ifjúsági szolgáltatókkal kapcsolatfelvétel, és közös 
programok                                                                                                                                       
Több program - több feladat - több munka, kizökkenteni a fiatalokat a sem-• 
mittevés hétköznapjaiból.  Rendszeres tanulás - rendszeres sport - rendszeres 
kulturális programok beillesztése az életükbe.
„megfelelő feltételek megléte esetén” jó kezdeményezés lenne egy ifjúsági • 
önkéntességet koordináló iroda a működtetése a régióban
Több közösségi tér kialakítására lenne szükség, több önismereti tréningre, • 
előadásokra (amatőr színjátszó kör), amelyek valamely ifjúsági problémakört 
ölelnek fel (pl.: drog, erőszak, faji előítélet). Továbbá ezeket az előadásokat el-
érhetővé kellene tenni a vidéki iskolák számára is.
EVS, ifjúsági csere, egészségmegőrzés és fejlesztés, mentálhigiénés tanács-• 
adás, pszichológus, közösségi terek létrehozása a fiatalok számára.
ifjúsági házakat kellene létrehozni, ahol a fiatalok a szabadidejüket tölthetik és • 
az esetleges problémáikkal, ötleteikkel szakemberekhez fordulhatnak. 
Régiós szinten hiányát érezzük a felkereső ifjúsági munkának.• 
önálló gondolkodás, munkavégzés segítése• 
felkereső ifjúsági munka, drogprevenció, szervezetfejlesztés• 
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Sokkal több kulturált szórakozási lehetőséget kínálni a fiataloknak, olyan he-• 
lyek, programok létrehozása, ahol a fiatalok biztonságban, felszabadultan 
érezhetik magukat. Értékközvetítő és értékteremtő szabadidős foglalkozások 
szervezése.
táboroztatás, üdülés, tehet-• 
séggondozás, érdekvédelem, 
tanácsadás, lakhatás, média

Az intézmények a fiatalokat 
a nekik nyújtott szolgáltatások-
ról, intézményük, szervezetük lé-
tezéséről alapvetően a személyes 
kapcsolatokon, az internetes hon-
lapon és a célzott rendezvényeken 
keresztül kommunikálják. 

 

8. Ifjúságszakmai képzések
A közép-dunántúli régióban nincs ifjúsági felsőfokú szakképzés, azonban a 

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolával a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 
– Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szol-
gáltató Irodája megalakulása óta folyamatosan tartja a kapcsolatot, kis és nagygya-
korlatra egyaránt fogadnak főiskolai hallgatókat. 2007 második felében kezdődött 
meg az egyeztetés a szociális munkás tanszék vezetésével, hogy választható tan-
tárgyként bekerüljön a főiskola órarendjébe az ifjúságsegítés, egyelőre 15 órában, 
amelyet előzetes felmérések szerint a hallgatók is örömmel fogadtak. Az első félévi 
oktatás 2009-ben valósult meg. Ezen kívül a hallgatók több alkalommal részt vet-
tek önkéntes segítőként a RISZI rendezvényein is. 

A Mobilitás 20 akkreditált képzést valósított meg 2009 folyamán, ebből a Kö-
zép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda két képzés szervezését vállalta 
és valósította meg:

a, „A Fiatalok emberi jogi nevelése nemformális módszerekkel (A gyermekek 
emberi jogi nevelése a Kiskompasz alapján)” képzés 2009. november 4-6. között,

b, „Ifjúsági közösségi terek kialakítása és működtetése” című képzés 2009. no-
vember 11-13. között került megrendezésre. 

A fenti képzéseken túl a régióban több civil szervezet is szervez évente ifjúsági 
szervezetek, illetve fiatalok számára nemformális képzéseket.
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9. A régió ifjúsági forrásfelvétele

A régió ifjúsági célú forrásfelvételének számszerű elemzése a Regionális Ifjúsá-
gi Tanács, a GYIA, a Fiatalok Lendületben Program és a TÁMOP 5.2.5 forrásainak fi-
gyelembe vételével zajlott. 

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból 2008-ban országos szinten 66.119.000 
Ft-ot osztottak szét, ebből a közép-dunántúli régióban 7 szervezet összesen 
5.672.800 Ft-ot nyert meg. A szervezetek közül 4 Fejér megyei volt, ezek összesen 3 
millió Ft-ban, egy Komárom-Esztergom megyei, ami 1.072.800 Ft-ban és a kettő 
Veszprém megyei szervezet pedig 1,6 millió Ft-ban részesült nyertes pályázataik ré-
vén. A legkisebb összeg 320 ezer Ft, míg a legmagasabb 1.120.000 Ft volt. A követ-
kező évben több mint 10 millió Ft-tal csökkent a GYIA források összege, és a 
régiónkba is mindössze 2,5 millió érkezett ebből az Alapból, amit két Veszprém me-
gyei szervezet nyert meg, a másik két megyéből 2009-ben nem is volt nyertes pá-
lyázó. 

A Közép-dunántúli Regionális Ifjúsá-
gi Tanács 2008 és 2009 évben összesen 
kilenc kategóriában írt ki ifjúsági progra-
mok támogatására pályázatot, amelyek-
re összesen 360 pályázatot nyújtottak 
be közép-dunántúli szervezetek, és 78 
százalékuk nyertes pályázat volt. A ke-
retösszeg 2008-ban 25.167.430 Ft, míg 
2009-ben mindössze 18.816.000 Ft volt. 
A legtöbb nyertes pályázat mindkét év-
ben a gyermek és ifjúsági tematikus táboroztatási program kategóriában volt, 2008-
ban a keretösszeg fele, 2009-ben pedig 59 százaléka ment erre a célra. A második 
leginkább támogatott pályázati kategória a helyi ifjúsági közösségek építését, il-
letve fejlesztését szolgálta. 2008-ban a rendelkezésre álló források 24 százalékát, 
a következő évben pedig 30 százalékát fordította a Tanács ilyen célú projektek tá-
mogatására. 2008-ban a források további 13 százaléka közösségépítési, 3 százalé-
ka tanulmányúti, illetve képzési, és 2 százaléka közéleti részvételt elősegítő célokat 
szolgált. 2009-ben tanulmányutakra és képzésre a keretösszeg 6 százalékát, továb-
bi 5 százalékát pedig a regionális ifjúsági helyzetelemzés elkészítésére költötték.

 A megyei megoszlásokat tekintve megállapítható, hogy 2008-ban pályázati ak-
tivitásban leginkább a fejér megyei szervezetek voltak a legaktívabbak, 86 szervezet 
adott be pályázatot és közülük 72 nyert, őket a Veszprém megyeiek követik, míg Ko-

Év

GYIA pályázati források megyei eloszlása
KOMÁROMESZTERGOM FEJÉR VESZPRÉM

Beadott (db) Nyertes (db)
Kiosztott 

(Ft)
Beadott (db) Nyertes (db)

Kiosztott 
(Ft)

Beadott (db) Nyertes (db)
Kiosztott 

(Ft)
2008 1 1 1.072.800 8 4 3.000.000 2 2 1.600.000
2009 0 0 - 3 0 - 6 2 2.500.000
ÖSSZESEN: 1 1 1.072.800 11 4 3.000.000 8 4 4.100.000

forrás: Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa
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márom-Esztergom megyéből 33 beadott és 28 nyertes pályázat volt. Fejér megyébe 
11 millió Ft, Veszprém megyébe közel 10 millió Ft, míg Komárom-Esztergom megyé-
be valamivel több mint 4 millió Ft jutott el a nyertes pályázatokon keresztül.

A következő évben a Fejér megyei és Komárom-Esztergom megyei szervezetek 
pályázati aktivitása jóval visszaesett, azonban Veszprém megyében éppen ellenke-
ző folyamat alakult ki, nőtt a pályázatok száma és arányaiban szintén ott csökkent 
legkevésbé a nyertes pályázatok száma is, és így ebben az évben Veszprém megyé-
ben volt a legmagasabb a regionális ifjúsági pályázatokból befolyó összeg.

A harmadik csoport a Fiatalok Lendületben Program pályázatoké, amely prog-
ram keretén belül 2008 és 2009-ben hat kategóriában összesen 112 pályázatot 
adtak be a régió ifjúsági célú szervezetei, ebből 52 program nyert támogatást ösz-
szesen 534.678 euro értékben. A legnépszerűbb kategória az Ifjúsági Cserék (1.1 
alprogram) volt, ebben nyújtották be a pályázatok 34 százalékát, ezt követi az Ifjú-
sági Kezdeményezések (1.2 alprogram) 24 százalék, az Európai Önkéntes Szolgá-
lat (2. alprogram) 21 százalék, az ifjúságsegítők fejlesztésére (4.3 alprogram) pedig 
a pályázatok 16 százaléka irányult. A Fiatalok a világban (3.1 alprogram) és az ifjú-
sági demokráciaprojektek (1.3 alprogram) keretében 2008-ban és 2009-ben mind-
össze 3-3 pályázat érkezett be.

A nyertes pályázatok is hasonlóan oszlanak meg: a legtöbb nyertes pályázat (29 
százalék) az ifjúsági cserék témakörben született, az Európai Önkéntes Szolgálat ka-
tegóriában 27 százalék, az ifjúsági kezdeményezésekben pedig 23 százalék. A többi 
három kategóriában összesen 17 pályázat nyert két év alatt. 

Az egyes alprogramokban elnyert átlagösszegeket tekintve megállapítható, 
hogy a legnagyobb összegeket a 3.1 és az 1.3 alprogramokban nyerték a szerveze-
tek, ezekben 17.000-19.000 euro között mozgott az átlagosan elnyert összeg, míg 
az 1.1 alprogramban 12.342 euro, a többi kategóriában pedig 8000-9000 euro kö-
zött mozgott átlagosan az elnyert támogatás.

Pályázati cél

2008. évi KD RIT pályázati kiírások
KOMÁROMESZTERGOM FEJÉR VESZPRÉM

Beadott 
(db)

Nyertes 
(db)

Kiosztott 
(Ft)

Beadott 
(db)

Nyertes 
(db)

Kiosztott 
(Ft)

Beadott 
(db)

Nyertes 
(db)

Kiosztott 
(Ft)

táborozás 17 14 2 010 000 43 37 5 479 000 37 29 5 070 000
ifjúsági közösségek 3 3 599 200 17 15 2 710 000 18 18 2 839 230
tanulmányút, képzés 2 2 300 000 5 3 360 000 1 1 150 000
Közösség-építés 10 8 1 100 000 19 15 2 220 000 15 13 1 930 000
Közéleti részvétel 1 1 150 000 2 2 250 000 0 0 0
ÖSSZESEN: 33 28 4 159 200 86 72 11 019 000 71 61 9 989 230

forrás: KD RISZI 2008

Pályázati cél

2009. évi KD RIT pályázati kiírások
KOMÁROMESZTERGOM FEJÉR VESZPRÉM

Beadott 
(db)

Nyertes 
(db)

Kiosztott 
(Ft)

Beadott 
(db)

Nyertes 
(db)

Kiosztott 
(Ft)

Beadott 
(db)

Nyertes 
(db)

Kiosztott 
(Ft)

táborozás 15 13 2 075 000 34 23 3 567 100 55 32 5 470 000
ifjúsági közösségek 5 4 900 000 22 19 2 580 000 22 17 2 078 900
tanulmányút, képzés 1 1 180 000 8 4 400 000 7 5 565 000
Regionális helyzetelem-zés 0 0 0 1 1 1 000 000 0 0 0
összesen: 21 18 3 155 000 65 47 7 547 100 84 54 8 113 900

forrás: KD RISZI 2009
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A Veszprém megyében lévő szervezetek mindkét évben sokkal aktívabbnak 
voltak a pályázatok benyújtásában: 2008-ban 26, 2009-ben 35 pályázat érkezett be 
uniós ifjúsági programokra, míg Fejér megyéből 20-21, és Komárom-Esztergom 
megyében 10 alatt van a benyújtott pályázatok száma. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.2.5 B komponense, a „Gyermekek 
és fiatalok integrációs programjai” pályázati kiírás keretében 2008-ban a közép-
dunántúli régióban 5 szervezet nyert pályázatot, egy szervezet Fejér megyéből, 
szintén egy Veszprém megyéből, három pedig Komárom-Esztergom megyéből, 
összesen 92,5 millió Ft értékben. 

Pályázati alprogram

2008. évi Fiatalok Lendületben Program megyei megoszlása
VESZPRÉM FEJÉR KOMÁROMESZTERGOM

Beadott 
(db)

Nyertes 
(db)

Kiosztott 
(Euro)

Beadott 
(db)

Nyertes 
(db)

Kiosztott 
(Euro)

Beadott 
(db)

Nyertes 
(db)

Kiosztott 
(Euro)

1.1 ifjúsági cserék 9 3 22749 12 6 85742 3 1 9797
1.2 ifjúsági kezdeményezések 6 3 22036 3 3 24952 0 0 0
1.3 ifjúsági demokrácia projektek 0 0 0 1 1 17510 0 0 0
2. európai önkéntes szolgálat 8 6 53185 0 0 0 3 2 17338
3.1 fiatalok a világban 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 ifjúságsegítők fejlesztése 2 1 16141 4 2 13708 1 0 0
összesen: 26 13 114111 20 12 141912 7 3 27135

forrás: KD RISZI 2008

Pályázati alprogram

2009. évi Fiatalok Lendületben Program megyei megoszlása

VESZPRÉM FEJÉR KOMÁROMESZTERGOM
Beadott 

(db)
Nyertes 

(db)
Kiosztott 

(Euro)
Beadott 

(db)
Nyertes 

(db)
Kiosztott 

(Euro)
Beadott 

(db)
Nyertes 

(db)
Kiosztott 

(Euro)
1.1 ifjúsági cserék 6 1 13665 6 3 44424 2 1 8755
1.2 ifjúsági kezdeményezések 11 4 33044 6 2 18920 1 0 0
1.3 ifjúsági demokrácia projektek 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2. európai önkéntes szolgálat 10 5 36007 2 1 7045 0 0 0
3.1 fiatalok a világban 2 2 38578 0 0 0 0 0 0
4.3 ifjúságsegítők fejlesztése 4 1 10000 7 5 41082 0 0 0
ÖSSZESEN: 35 13 131294 21 10 111471 3 1 8755

forrás: KD RISZI 2009
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10. Lehetséges kitörési pontok

A Közép-Dunántúli Regionális Ifjúsági Helyzetkép alapján szakértői 
workshopokon keresztül, a felvázolt problémafa és az átfordított célfa alapján 
meghatározásra kerültek azok a kitörési pontok, melyekre alapozva az elkövetkező 
években a régió ifjúsági szolgáltatásainak pluralitása fenntartható, adekvátsága fo-
kozható és a fiatalok esélyei a sikeres felnőtté válásra valamint a szülőkről való le-
válásra növelhetők. A célfában megfogalmazottak elérését alapvetően két kitörési 
pont alapján tervezhető, az egyik az ifjúsági szolgáltatások differenciált fejlesztése, 
a másik pedig a másodlagos szocializációs szintér szakmai erősítése.

1. Ifjúsági szolgáltatások differenciált fejlesztése
Jelenleg az ifjúsági szolgáltatások tekintetében a régióban egyfelől sajátos kon-

centrációt lehet tapasztalni, mely tevékenységeken belüli átfedéseket, dömping 
programok jelenlétét épp úgy takarja mint az egy-egy szolgáltatónál és egy-egy te-
lepülésen (jellemzően a megyeszékhelyeken) való koncentrációt, másrészt érzékel-
hetők a hiányterületek, mind ellátási terület mint pedig tevékenység tekintetében. 
A korábbi években, a kormányzat által éltre hívott megyei ifjúságszakmai módszer-
tani központok és a támogatott IKSZT programok vonatkozásába elindult egyfaj-
ta spontán szolgáltatási deifferenciálódás, melyre a jövőben tudatosan kell építeni, 
meghatározva ez eltérő területi igényeket, szolgáltatási és szolgáltatói köröket. 

A jelenlegi forráshiányos helyzetben elképzelhetetlen hogy az állami szolgál-
tató rendszer önmagában működtesse az ifjúsági szolgáltatásokat és szakmailag 
sem indokolt, hiszen a fiatalok igényei – épp a RIHE adatai alapján – differenciál-
tak. Ennek megfelelően a szolgáltatásfejlesztésben előtérbe kell kerülnie az ága-
zatok közötti együttműködéseknek és a horizontális szempontoknak egyaránt. 
Ez gyökeresen más megközelítési mód, mint a korábbi évek folyamatai, mert a el-
múlt években az állami vagy önkormányzati ifjúsági szolgáltatásszervezés alapve-
tően hierarchikus rendszerben és elkülönült szektorokban zajlott, s ez utóbbi igaz 
a nonprofit szektoron belüli szolgáltatásokra, ifjúsági programokra is. 

A különböző területi szintek közötti feladatmegosztást ki kell alakítani. A tele-
pülési ifjúsági munkában, a terep, a területen dolgozó szakemberek, ifjúságsegí-
tők, ifjúsági munkások, helyi civil szervezetek közötti hálózati együttműködések 
fejlesztése a fő cél valamint a szakmai kompetenciák erősítése. Ők a végvári kato-
nái az ifjúságügynek.

Az ifjúsági irodák és az Ifjúsági Szakmai Módszertani Központok, mint hírvivők, 
egyrészt a fiatalokkal való közvetett módon, másrészt a felkereső ifjúsági szolgálta-
tásuk erősítése útján közvetlenül is kapcsolatba kell, hogy kerüljenek.

A RISZI és a kapcsolódó think-tank szervezetek az ifjúsági innováció, a stratégia 
felelősei kell hogy legyenek, valamint az régiós szintű ágazatközi együttműködé-
sek generálói szerepe is értelemszerűen rájuk hárulhat.

Fontos hangsúlyozni, hogy nem egy hierachikus rendszerről van szó hanem 
mindez egy funkcionális szolgáltatói hálózati struktúrát jelent, melyben a kulcssze-



Kö
zé

p-
du

ná
nt

úl
i R

eg
io

ná
li

s
ifj

ús
ág

i H
el

yz
et

el
em

zé
s 2

00
9

66

replők (IKSZT-k, ISZMK-k, RISZI egy-egy jellemző hálózati csomópontok. A stratégia 
feladata lesz annak későbbi pontosítása, hogy ki, mit, hol és hogyan csináljon a dif-
ferenciált szolgáltató rendszerben.

2.    A másodlagos szocializációs színterek fejlesztése
A fiataloknak nyújtott szolgáltatások csak akkor sikeresek, ha azok valóban el 

is érik a célcsoportot. Azon tevékenységek, amelyekkel elő lehet segíteni felnőtté 
válás folyamatát leginkább a 12-18 éves korosztályt célozva lehetnek hatékonyak, 
ez a célcsoport pedig koncentráltan az oktatási-nevelési intézményekben érhetők 
el. Ugyanakkor teljesen egyértelmű, hogy az iskolák nincsenek felkészülve sem a 
nemformális pedagógiai eszközök alkalmazására, sem pedig az ifjúsági szolgálta-
tások befogadására, miközben e nélkül nem lehet a fiatalokkal foglalkozni. Éppen 
ezért a másik kitörési pontunk a másodlagos szocializációs színtereken megvaló-
suló ifjúsági programok, tevékenységek, együttműködések, szolgáltatások fejlesz-
tését célozzák. Az iskola nemcsak a tanulás és szellemi gyarapodás intézménye, 
hanem olyan komplex közösségi tér is, amelyben a fiatalokkal mint egész szemé-
lyiséggel kell foglalkozni, alternatív szolgáltatásokat, programokat kell biztosítani. 
Erre az iskoláknak nyilván nincs külön humán, technikai és anyagi forrásuk ezért 
felértékelődnek a feladat végrehajtásában kompetenciával és erőforrásokkal is bí-
ró civil szolgáltató intézmények vagy más állami szolgáltatók bevonása. A kulcssza-
vaink ez esetben: képzések, pályázatok, ösztöndíjprogramok a pedagógusoknak és 
fiataloknak, humán erőforrások, közösségi színterek, közösségi gondolkodás, de-
mokratikus értékek tanítása, nem formális nevelési és oktatási módszerek. 

Mind a két kitörési pont esetében érvényesülnie kell az alábbi szempontok-
nak :

– Esélyegyenlőség
– Hálózatosodás
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11. Összegzés
A régió adottságai alapvetően meghatározzák a rendszerváltás óta eltelt idő-

szak fejlődési vonalát, és ugyanígy a jövőben bekövetkező változásokat is. 
Az empirikus elemzés eredményei alapján a régió ifjúsági helyzetét nem lehet 

egyértelműen pozitív vagy negatív módon megítélni. Több tényező kedvező pozí-
cióban van, mint például az ifjúsági munkanélküliség más régiókhoz viszonyított 
alacsony aránya, a régióba folyamatosan betelepülők aránya, a már működő ifjú-
sági szolgáltatások, az ifjúsági civil szervezetek növekvő szerepvállalása. Ellenben 
más tényezők esetében komoly átalakításra, fejlesztésre, illetve irányváltásra van 
szükség, hogy hatékonyan működjön a régió ifjúsági szolgáltató rendszere (bel-
ső területi hátrányok, szakemberek együttműködése, fiatalok társadalmi intézmé-
nyekbe vetett alacsony bizalma, régiós identitástudat hiánya, fiatalok bevonása a 
közéletbe, tájékoztatás, információáramlás).

Az is látható, hogy egyes esetekben a jelenleg is tapasztalható negatív ten-
denciák (a központi szerepért versengő települések, vélt szükségletekre reflektáló 
szolgáltatások, önkéntesség alacsony mértéke, csökkenő népesség) továbbélése 
komoly hátrányokat, további negatív folyamatokat és a jövő generációk számára 
nagy társadalmi károkat fog okozni. És természetesen vannak olyan régiós sajá-
tosságok is, amelyek jelenleg veszélyforrást jelentenek, de magukban hordozzák 
a fejlesztés lehetőségét, ilyen az önkormányzatok szerepzavara, az ifjúsági közéleti 
részvétel jelenlegi tendenciái és a versenyhelyzet EU-dimenziója.

Az ifjúsági szolgáltatások tekintetében sajátos helyzetben van Közép-Dunán-
túl. Bizonyos szempontokból (gazdasági, foglalkoztatottsági, infrastrukturális hely-
zet) az ország más régióihoz képest jobb helyzetben van, ennek ellenére a régión 
belül is eltérő fejlettségű területek vannak, s számos speciális ifjúsági problémá-
ban (pl. drog, családi kapcsolatok, fogyasztói kultúra) súlyosabb a helyzet, mint 
az országos átlag. A régió annyira nem egységes, hogy még a megyeszékhelyek 
(Veszprém-Tatabánya-Székesfehérvár) által határolt háromszögön belül is kialakul-
hattak olyan belső periférikus kistérségek, amelyek bizonyos statisztikai mutatói az 
ország hátrányosabb térségeihez közelítik. Mindezen hatások a fiatalok életkörül-
ményeire, élethelyzetére is kihatással vannak, azaz a fiatalok életesélyei a fejlettebb 
Közép-Dunántúlon sem egységesek.

Másrészt a sajátos helyzet abból is adódik, hogy a hagyományos települési 
funkciókat a múlt század 50-es éveitől kezdődően fokozatosan átrajzolta a politi-
ka, az 1945-től megindult növekvő várossá-nyilvánításokkal az ifjúsági szolgáltatá-
sok koncentrációja és a régió gazdasági arculatának változtatása is megkezdődött. 

Harmadrészt a legfontosabb ifjúsági szolgáltatás, az oktatás tekintetében a ré-
gió oktatási infrastruktúrája hagyományosan gyenge, nincsenek nagy múltú egye-
temek, csupán egy-egy jobb egyházi oktatási intézmény jelentette az iskoláztatás 
fellegvárát (pl. Pápa, Esztergom), s ezen az elmúlt évtizedekben alapított oktatási 
intézmények csak korlátozottan tudtak változtatni. A régió felsőoktatási centruma, 
a Pannon Egyetem ipari-műszaki arculata nem igazán kedvez az ifjúsági szolgálta-
tások humánerőforrás fejlesztésének. 
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Negyedrészt az ifjúsági szabadidős szolgáltatások a Balatonnak köszönhetően 
mindig is kiemelt szerephez jutottak a régióban, elég, ha csak az ifjúsági táborok-
ra, ifjúsági turizmusra vagy éppen a zánkai komplexumra gondolunk, mely egy-
részt előnyt jelent, másrészt – pl. a diszkódrogok vagy a közlekedésbiztonság miatt 
– hátrányként éli meg a régió. 

 A régió hagyományos központi területei Esztergom, Komárom, Pápa, Szé-
kesfehérvár és Veszprém voltak, sajátos funkciókkal, ebből Veszprém, Esztergom 
és Székesfehérvár mint hagyományos királyi városok a magyar államiság bölcsője-
ként is ismert. A régió többi települése kivétel nélkül a világháború után lett város-
sá nyilvánítva és sok közülük városhiányos funkcióval nyerte el a városi rangot, így 
ifjúsági szolgáltatástervezés szempontjából több térségi központ vagy város jelen-
leg csak korlátozottan vagy sehogy sem felel meg. A több mint 400 településből 
alapvetően jó ifjúsági infrastruktúrával rendelkezik 9, további 37 település ifjúsá-
gi infrastruktúrája szolgáltatáshiányos, közel 100 településen csak az elemi ifjúsá-
gi infrastruktúrák érhetők el, s a régióban több mint 250 településen gyakorlatilag 
semmilyen ifjúsági szolgáltatás nincs.

 Végezetül sajátos helyzetben van a régió a tekintetben is, hogy míg köz-
lekedés szempontjából az egyik legkedvezőbb helyzetben lévő magyar régió, sűrű 
főúthálózattal rendelkezik, vasúti fővonalai jól szervezettek, és az úthálózat kiépí-
tettsége is meghaladja az átlagot, addig a települések több mint 10 százaléka (53) 
zsáktelepülés, s belső perifériák alakultak ki a fejlett városok mellett. 

 A régió ifjúsági helyzetének legmeghatározóbb szempontjai a kedvezőt-
len demográfiai folyamatok, melyek tisztán mutatják, hogy a régiót hogyan éli meg 
az ún. második demográfia átmenet korszakát (alacsony termékenysége, csökkenő 
születésszám, csökkenő házasodási kedv, növekvő átlagéletkor, öregedő helyi kö-
zösségek, fokozódó individualizmus). Ezekre a változásokra fel kell készülnie az if-
júsági szolgáltatásoknak is. 



69



Kiadó: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat
Felelős kiadó: Dr. Soós Adrianna

Felelős főszerkesztő: Márton-Veres Judit Inez

A szerkesztésben közreműködött: 
Írta: Domokos Tamás, Ruff Tamás

nyelvi lektor: Márton-Veres Judit Inez
design & layout: Márok Attila, Szakács László [www.ezdesign.hu]

nyomda: EzDesign. Grafikai Kft. (6725 Szeged, Petőfi S. sgt. 52.)

ISSN 2062-2619 (Közép-dunántúli regionális ifjúsági helyzetelemzés)
ISSN 2060-8136 (Mobilitás könyvek)

A Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés elkészítésében szakmai lektorként közreműködött
a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Gyermek- és Ifjúságkutatási Főosztálya.





Közel öt év telt el az utolsó regionális ifj úsági helyzetelemzés óta, mely akkoriban 
úttörő és önálló kezdeményezés volt a területen. A 2005 évi helyzetelemzést a Regi-
onális Fejlesztési Tanács is tárgyalta, s mint tervdokumentumot alkalmasnak találta 
arra, hogy az operatív program tervezésekor fi gyelembe vegye a benne foglaltakat. 
Pályázatok, előadások, szakdolgozatok forrásaként szolgált a dokumentum, elősegít-
ve ezzel a régióban zajló folyamatok és összefüggések feltárását és megértését. Ezek 
a visszajelzések erősítették meg a Közép-dunántúli Regionális Ifj úsági Tanácsban azt 
a szakmai elhatározást, hogy ismét pályázat útján nyit utat a 2009. évi helyzetelemzés 
elkészítésére.
Kinek is javasoljuk e kötet tanulmányozását? Minden érdeklődőnek, aki közvetlenül 
vagy közvetetten érintett az ifj úsági munkában. Olyan anyagot ajánlunk fi gyelmük-
be, mely a tervezős esti beszélgetésektől a konstruktív vitákig alapul szolgálhat szak-
emberek és érdeklődők számára egyaránt.
A mostani munka még nem zárult le. Szándékunk szerint a helyzetelemzésből ki-
indulva születik meg a regionális ifj úsági stratégia, melyet a már konkrét lépéseket 
tartalmazó cselekvési terv követ. Lépésről lépésre haladunk, de tudjuk és hisszük azt, 
hogy együtt elérjük a célunkat ezen a területen is.
Ehhez kérjük a Tisztelt Olvasó segítségét, hisz közös szándékunk az, hogy az ifj úsági 
területen született döntések a valóságon alapuljanak és a mindennapok meghatáro-
zó részévé váljanak. Javítsuk és formázzuk tovább, a gondolatoknak és a tetteknek is 
egyaránt alkotó ereje van.

kdrihe_bor.indd   1 2011.01.05.   12:16:18


