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Bevezetés 
 

A régió és az ifjúság 
 
A dél-alföldi régió az ország legnagyobb alapterületű (18 339 km2), és harmadik legnagyobb lakosság-
számmal bíró régiója, 2021-ben 1 213 595-en laktak itt, az ország egyik legalacsonyabb népsűrűségű 
területén (67 fő/km2). A régión belül a legtöbben Bács-Kiskun megyében laknak (497 660 fő), érdem-
ben többen a régiószékhelynek is helyet adó Csongrád-Csanád megyében (393 116 fő), legkevesebben 
Békés megyében (322 819 fő). A régióhoz 254 település tartozik, melyek több mint negyede (54) városi 
rangú.  
A régió legnépesebb megyéjében, Bács-Kiskunban 8 445 km2-en 119 település osztozik, melyek közül 
22 város.  
A régió székhelyének helyet adó, 4 264 km2-es alapterületű Csongrád-Csanád megyében 60 település 
található, melyekből 10 város.  
Békés megyében 5630 km2-en 75 település osztozik, melyből 22 város.  

Demográfiai folyamatok 

 
A dél-alföldi régióban a második legmagasabb a természetes fogyás mértéke. A halálozások száma az 
elmúlt évtizedben is folyamatosan és érdemben meghaladta az élve születések számát. Pozitívum 
azonban, hogy az élve születések száma 2010 óta kisebb kilengésekkel, de folyamatos emelkedést mu-
tat. A születések száma 2011-ben volt a legalacsonyabb (10 336), 2021-ben a legmagasabb (11 228). 
Az ország minden régiójában természetes fogyás tapasztalható, a fogyás mértéke azonban a dél-alföldi 
régióban kiugróan magas, 2019-ben -5,64 ezrelék. Ez az érték lényegesen gyorsabb fogyást mutat az 
országos átlagnál (-4,1), így Dél-Alföld jelenleg az elmúlt évtizedben végbemenő kedvező változások 
ellenére is jelenleg a leggyorsabban fogyó régiók közé tartozik.  
 
A természetes fogyást tekintve a régió megyéi között érdemi különbségek látszanak. Míg Bács-Kiskun 
és Csongrád-Csanád természetes fogyása közelít az országos átlaghoz, addig Békés megye természetes 
fogyása a leggyorsabb az egész országban.  
 

1. ábra: Természetes fogyás (ezrelék)2019 (Forrás: TEIR) 

 
 

A régió demográfiai kilátásait tovább rontja, hogy a természetes fogyáshoz negatív vándorlási egyenleg 
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is társul (2019-ben -2,32). Így a Dél-Alföldi régió egészében az országon belőli vándorlás vesztesének 
mondható. A régión belül azonban a vándorlási adatok is kiugróan eltérő képet mutatnak. Bár kis mér-
tékben Csongrád-Csanádot (-0,94), és Bács-Kiskunt (-1,15) is sújtja az elvándorlás, Békés (-5,75) azon-
ban arányaiban a harmadik legnagyobb népességet kibocsátó megye. 
Mindezen folyamatok együttes hatása, hogy az elmúlt bő évtizedben a dél-alföldi régió érdemben vesz-
tett az országban betöltött népesedési súlyából. 2010-ben a régióban lakó 1 308 470 fő az ország akkori 
össznépességének a 13,1 százalékát tette ki, míg 2021-ben az itt lakó 1 213 595 fő, már csak 12,5 szá-
zalékát.  
Tovább rontja a demográfiai képet, hogy a dél-alföldi régióban élő népesség az egyik legelöregedet-
tebb egész Magyarországon. A KSH által számolt öregedési mutató, amely az állandó népességből a 
100 0-14 évesre jutó 60-x évesek számát mutatja, ebben a régióban a legmagasabb: 2019-ben 201,01 
miközben az országos átlag „csupán” 180,14 volt.  
 
Az országos adatokon 2016 óta figyelhető meg, hogy az öregedési mutató valamelyest laposodik, azaz 
nem romlik évről évre olyan mértékben, mint korábban. 2021-ben pedig már azt tapasztalhattuk, hogy 
a 14 évesek száma ugyan továbbra is évről évre csökken, népességen belüli arányuk azonban 14,5 szá-
zalék fölött stabilizálódni látszik.  
2014-ben az 1 427 186 gyermekkorú az ország akkori lakosságának 14,48 százalékát tette ki, míg 2021-
ben az 1 410 168 fő már a 14,55 százalékát, tehát a 14 év alattiak száma arányaiban lassabban csökken, 
mint az ország teljes népességszáma.  
A 14 éven aluliak számának és arányának alakulása regionálisan nagyon eltérő képet mutat. Közép-
Magyarországon, Közép-Dunántúlon és Nyugat-Dunántúlon a gyermekkorúak száma és aránya is nö-
vekedett a 2014 óta eltelt időszakban. A dél-alföldi régióban azonban a fiatalok száma és aránya csök-
kent. A csökkenés azonban területileg eltérő képet mutat. Míg Bács-Kiskun megyében a fiatalok száma 
csökkent ugyan, de arányuk a teljes népességen belül érdemben nőtt, Csongrád-Csanád megyében a 
fiatalok száma és aránya is valamivel csökkent, Békés megyében pedig a fiatalok száma és aránya is 
érdemben csökkent a fenti időszakban. 
 

1. táblázat: 0-14 évesek száma és lakónépességen belüli aránya 20141-ben és 2021-ben 
(Forrás: KSH) 

0-14 évesek száma 2014-ben és 2021-ben 
 2014 2021 Változás mértéke 

Közép-Magyarország 438 004 447 959 9 955 
Közép-Dunántúl 151 318 152 752 1 434 
Nyugat-Dunántúl 134 606 139 596 4 990 
Dél-Dunántúl 125 335 117 932 -7 403 
Észak-Magyarország 175 433 167 640 -7 793 
Észak-Alföld 227 878 217 804 -10 074 
Dél-Alföld 174 612 166 485 -8 127 
Bács-Kiskun 73 516 72 367 -1 149 
Békés 46 290 41 477 -4 813 
Csongrád-Csanád 54 806 52 641 -2 165 
Összesen 1 427 186 1 410 168 -17 018 

0-14 évesek lakónépességen belüli aránya 2014-ben és 2021-ben 
 2014 2021 Változás mértéke 

Közép-Magyarország 14,68% 14,77% 0,09% 

 
1 A KSH 2014 óta gyűjti külön a lakónépességen belül a 0-14 évesek számát 
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Közép-Dunántúl 14,23% 14,46% 0,23% 
Nyugat-Dunántúl 13,68% 14,00% 0,32% 
Dél-Dunántúl 13,79% 13,64% -0,15% 
Észak-Magyarország 15,06% 15,21% 0,15% 
Észak-Alföld 15,40% 15,30% -0,1% 
Dél-Alföld 13,74% 13,72% -0,02% 
Bács-Kiskun 14,31% 14,54% 0,23% 
Békés 13,18% 12,85% -0,33% 
Csongrád-Csanád 13,49% 13,39% -0,1% 
Összesen 14,48% 14,55% 0,07% 

 

Ifjúság száma, helyzete 

Az utóbbi bő évtizedben a 15-29 évesek száma és aránya is csökkent. Míg 2010-ben 1 897 269 15-29 
éves élt az országban, akik az ország akkori népességének 18,75 százalékát tették ki, addig 2021-ben 
már csak 1 582 338 fő, akik az ország népességének már csak 16,08 százalékát adták. 
Dél-Alföldön 2010-ben 252 638 15-29 év közötti fiatal élt, amely a régió akkori népességének 18,91 
százalékát jelentette. 2021-ben 203 469 ebbe a korcsoportba tartozó fiatal élt a régióban, akiknek a 
népességen belüli aránya ekkor már csak 16,18 százalék volt. Az ifjúsági korosztály fogyása a fenti idő-
szakban arányaiban valamivel meghaladta az országos átlagot. A régión belül Bács-Kiskun megyében 
volt a legmagasabb az ifjúsági korosztály fogyása. 
 

2. táblázat: 15-29 évesek száma és állandó népességen belüli aránya 2010-ben és 2021-ben 
(Forrás: KSH) 

15-29 év közöttiek száma 2010-ben és 2021-ben 
 2010 2021 Változás mértéke 

Közép-Magyarország 508 143 451 570 -56 573 
Közép-Dunántúl 214 696 170 389 -44 307 
Nyugat-Dunántúl 183 952 150 883 -33 069 
Dél-Dunántúl 181 250 145 443 -35 807 
Észak-Magyarország 243 074 198 682 -44 392 
Észak-Alföld 313 504 261 771 -51 733 
Dél-Alföld 252 638 203 469 -49 169 
Bács-Kiskun 103 229 83 499 -19 730 
Békés 70 381 54 656 -15 725 
Csongrád-Csanád 79 028 65 314 -13 714 
Összesen 1 897 269 1 582 338 -314 931 

15-29 éves közöttiek száma az állandó népességen belüli aránya 2010-ben és 2021-
ben 

 2010 2021 Változás mértéke 
Közép-Magyarország 17,33% 15,11% -2,22% 
Közép-Dunántúl 19,32% 15,80% -3,52% 
Nyugat-Dunántúl 18,42% 15,24% -3,18% 
Dél-Dunántúl 18,74% 16,03% -2,71% 
Észak-Magyarország 19,60% 17,33% -2,27% 
Észak-Alföld 20,45% 17,77% -2,68% 
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Dél-Alföld 18,91% 16,18% -2,73% 
Bács-Kiskun 19,17% 16,23% -2,94% 
Békés 18,80% 16,12% -2,68% 
Csongrád-Csanád 18,69% 16,17% -2,52% 
Összesen 18,75% 16,08% -2,67% 

 
A nyilvántartott álláskeresők száma 2010 és 2021 között 60 százalékkal csökkent országosan. A csök-
kenés mértéke a pályakezdő álláskeresők, és a fiatal álláskeresők körében nagyobb, mindkét esetben 
69 százalékos volt. A nyilvántartott álláskeresők számának csökkenése ebben az időszakban Dél-Alföl-
dön kimagasló, valamivel nagyobb mértékű az országosnál. A nyilvántartott álláskeresők száma 68 szá-
zalékkal, a pályakezdő és a fiatal álláskeresők száma pedig 63, illetve 77 százalékkal csökkent. 
 
A dél-alföldi régióban a nyilvántartott álláskeresők aránya az elmúlt évtizedben az országos átlaghoz 
hasonlóan folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott, a csökkenés mértéke meghaladta az országos 
átlagot.  A KSH 2010. évi adatai alapján 100 fő munkaképes korú (15-64 éves) állandó lakosra 9,41 fő 
nyilvántartott álláskereső jutott, míg az országos átlag ugyanebben az évben 8,43 volt. 2019-ben pedig 
az országos átlag 3,58-nél is valamivel alacsonyabb, 3,4 volt Dél-Alföldön a fenti mutató értéke. A régiót 
alkotó megyék közül Békésben több (4,72), Bács-Kiskunban (3,38) és Csongrád-Csanádban (2,3) keve-
sebb nyilvántartott álláskereső jutott 100 munkaképes korú állandó lakosra. 
A dél-alföldi régióban a pályakezdő álláskeresők aránya 6,67 százalék, szinte megegyezett az országos 
átlaggal (6,95 százalék).  A 30 évesnél fiatalabb nyilvántartott álláskeresők az összes nyilvántartott ál-
láskereső 21,58 százalékát teszik ki, mely érték szintén közel van az országoshoz (22,07 százalék). A 
régió megyéi között azonban érdemi területi különbségek vannak. Békés megye értékei mindkét mu-
tató esetében rosszabbak, a régió másik két megyéjének pedig jobbak az országos átlagnál. 
 

3. táblázat: Ifjúsági munkanélküliség mutatói 2010  
(Forrás: KSH) 

Ifjúsági munkanélküliség mutatói 2010 

Időszak 

Nyilvántartott 
álláskeresők 

száma összesen 
(fő) 

Nyilvántartott 
pályakezdő ál-

láskeresők 
száma (fő) 

Nyilvántartott 
pályakezdő ál-
láskeresők ará-

nya 

30 év alatti nyil-
vántartott állás-
keresők száma 

(fő) 

30 év alatti nyil-
vántartott állás-
keresők aránya 

Országosan 591 278 53 203 9% 172 581 29,19% 
Közép-Magyar-
ország 

86 417 4 608 5,33% 20 176 23,35% 

Közép-Dunán-
túl 

57 265 4 318 7,54% 15 702 27,42% 

Nyugat-Dunán-
túl 

41 397 2 974 7,18% 10 990 26,55% 

Dél-Dunántúli 
régió 

70 856 6 560 9,26% 21 163 29,87% 

Észak-Magyar-
ország 

110 109 11 227 10,20% 34 064 30,94% 

Észak-Alföld 138 394 14 993 10,83% 44 715 32,31% 

Dél-Alföld 86 840 8 523 9,81% 25 771 29,68% 

Bács-Kiskun 35 211 3 508 9,96% 10 354 29,41% 

Békés 29 223 2 785 9,53% 8 983 30,74% 
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Csongrád-Csa-
nád 

22 406 2 230 9,95% 6 434 28,72% 

 
 

4. táblázat: Ifjúsági munkanélküliség mutatói 2021 
(Forrás: KSH) 

Ifjúsági munkanélküliség mutatói 2021 

Időszak 

Nyilvántartott 
álláskeresők 

száma összesen 
(fő) 

Nyilvántartott 
pályakezdő ál-

láskeresők 
száma (fő) 

Nyilvántartott 
pályakezdő ál-
láskeresők ará-

nya 

30 év alatti nyil-
vántartott állás-
keresők száma 

(fő) 

30 év alatti nyil-
vántartott állás-
keresők aránya 

Országosan 238 712 16 600 6,95% 52 682 22,07% 
Közép-Magyar-
ország 

36 208 1 214 3,35% 5 601 15,47% 

Közép-Dunán-
túl 

18 859 846 4,49% 3 474 18,42% 

Nyugat-Dunán-
túl 

14 030 617 4,40% 2 686 19,14% 

Dél-Dunántúli 
régió 

30 674 2 454 8,0% 7 377 24,05% 

Észak-Magyar-
ország 

55 682 4 642 8,34% 13 943 25,04% 

Észak-Alföld 55 283 4 961 8,97% 13 563 24,53% 

Dél-Alföld 27 976 1 866 6,67% 6 038 21,58% 

Bács-Kiskun 11 230 665 5,92% 2 150 19,15% 

Békés 11 565 922 7,97% 2 880 24,90% 
Csongrád-Csa-
nád 

5 181 279 5,39% 1 008 19,46% 

 

A régióban élő ifjúság az adatok tükrében 
 
Jelen fejezetben a 2020-as nagymintás ifjúságkutatás egyes, releváns eredményeit vesszük górcső alá 
az érintett régióra vonatkoztatva, a következő témákban: család, oktatás, munkavállalás, jövőtervezés, 
életmód, digitális kultúra és az ifjúság legégetőbb problémái. 
 

Család, gyermekvállalás 

A Magyar Ifjúságkutatás Dél-Alföldön élő válaszadói közül 73 százalék hajadon, nőtlen, míg 8 százalék 
házas és 19 százalék él élettársi kapcsolatban. Az életkorral értelemszerűen nő a házas, illetve élettársi 
kapcsolatban élő válaszadók aránya is. Emellett az is elmondható, hogy minél magasabb iskolai vég-
zettségről beszélhetünk, annál magasabb a házas válaszadók aránya, ám itt is valószínűleg az életkori 
hatás érvényesül csupán. 
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2. ábra: Családi állapot (N=8000, NDÉL-ALFÖLD =1009), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mi az Ön jelenlegi családi állapota?) 

 
 
A Dél-Alföldön élő válaszadók 48 százaléka inkább, 27 százaléka pedig biztosan szeretne házasságban 
élni, amivel szemben 4 százalék teljesen elzárkózik, 10 százalék pedig inkább nem élne házasságban a 
jövőben sem. A női válaszadók nagyobb arányban szeretnének házasságban élni, mint a férfiak, ám a 
különbség mértéke elhanyagolható. Ehhez hasonlóan a további szociodemográfiai jellemzők is csupán 
kismértékben differenciálnak. 
 

3. ábra: Házasodási szándék (N=1779, NDÉL-ALFÖLD=216), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Ha Ön jelenleg nem házas, szeretne-e házasságban élni? (Akár a közeli, akár a távoli jövő-

ben.)) 

 
 
A Magyar Ifjúságkutatás kitért a gyermekvállalás kérdéskörére is, melyek közül néhányat beemeltünk 
elemzésünkbe. Azok a Dél-Alföldön élő fiatalok, akiknek született már gyermeke, átlagosan 1,5 gyer-
mek szülei, amely szám szinte megegyezik az országos átlaggal. A nőknek átlagosan valamivel több 
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gyermeke született, mint a férfi válaszadóknak, előbbieknek 1,6, utóbbiaknak 1,4 gyermeke született 
átlagosan (a vizsgált 138 főből, akiknek legalább egy gyermeke van). 
 

4. ábra: Született gyermekek száma (N=1056, NDÉL-ALFÖLD=138, akiknek már született gyermeke) átlag  
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Hány vér szerinti gyermeke született Önnek összesen?) 

 
 
A vizsgált célcsoport életkorát tekintve talán relevánsabb információ az, hogy összesen hány gyerme-
ket szeretnének a jövőben. Elmondható, hogy a Dél-Alföldön élő válaszadók esetén tapasztalható az 
átlagosan második legmagasabb kívánt gyermekszám (2,04), ami így az országos átlagnál is magasabb. 
E kérdés mentén is elvégeztük a szociodemográfiai bontást, mely szerint a nők valamivel több gyerme-
ket szeretnének, továbbá elmondható, hogy az alacsony iskolai végzettség felől a magas felé haladva 
csökkent az átlag (2,14-1,92 között). A 2016-os adatfelvételhez képest 0,3-al csökkent az átlagos kívánt 
gyermekszám a vizsgált régióban. 
 

5. ábra: Vágyott gyermekek száma (N=6741, NDÉL-ALFÖLD=815), átlag 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Összesen hány gyereket szeretne? (Ha van már gyermeke, vagy épp gyermeket vár: hány 

gyereket szeretne összesen a meglévőkkel és az esetleg jelenleg várt gyermekkel együtt)) 

 
 
A témában az utolsó kérdés, amit vizsgálat alá vontunk az, hogy mi befolyásolja azt, hogy a későbbiek-
ben vállalnak-e gyermeket a fiatalok. A Dél-Alföldön élő válaszadók 70 százaléka jelölte meg az anyagi 
helyzet, amely így a legfontosabb gyermekvállalást befolyásoló tényező. Második helyen a megfelelő 
párkapcsolat szerepel, amit 41 százalék említett, harmadik helyre a saját lakás, biztos otthon tényezője 
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került, amit 39 százalék említett meg. Ezen felül a válaszadók közel egy-egyharmada mondta a biztos 
munkahelyet, illetve azt, hogy a szülőségre való érettség is szerepet játszik. Érdekesség, hogy míg or-
szágos szinten a házasságot 30 százalék említette a jövőbeli gyermekvállalás függvényeként, Dél-Alföl-
dön ez az arány csupán 13 százalékos.  
 

6. ábra: Gyermekvállalást befolyásoló tényezők (N=7924, NDÉL-ALFÖLD =1009), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mitől függ az, hogy vállal-e (még) gyermeket a jövőben?) 

 
 

Oktatás 

Elemzésünk során kitérünk az oktatás kérdéskörére is, elsőként a Magyar Ifjúságkutatásban résztvevő 
fiatalok főtevékenységére térünk ki. A vizsgált régióban élő fiatalok 39 százaléka a tanulást tekinti fő-
tevékenységének, míg 49 százalékuk elsődlegesen dolgozik, ezen felül 11 százalékuk jelenleg nem dol-
gozik és nem is tanul. A 15-19 évesek körében a legmagasabb (87 százalékos) azok aránya, akik első-
sorban tanulnak, ugyanez az arány a 20-24 évesek körében 36 százalék. A településtípus tekintetében 
elmondható, hogy a megyei jogú városban, vagy megyeszékhelyen élő fiatalok körében alacsonyabb 
arányban (7 százalékban) képviseltetik magukat azok, akik egyik tevékenységet sem folytatják, hiszen 
a városban élők körében 13, a községben élők körében 14 százalékos ez az arány. A kérdést a már 
megszerzett iskolai végzettséggel összevetve látható válik, hogy a szakmunkás végzettséggel rendelke-
zők nagyobb arányban kezdenek dolgozni, hiszen 72 százalékuk elsősorban munkával foglalkozik, míg 
az érettségivel rendelkező válaszadók esetében ez az arány jóval alacsonyabb: 55 százalékos. A 2016-
os eredményekhez képest nem változott jelentősen az iskolai végzettség.  

7. ábra: Jelenleg tanulók és dolgozók (N=8000, NDÉL-ALFÖLD =1009), százalék 
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(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Ön jelenleg, főtevékenységét tekintve…?) 

 
 
A dél-alfödi válaszadók iskolai végzettségével kapcsolatban elmondható, hogy nem tapasztalható hi-
bahatáron túli eltérés az országos eredményektől. A régióban élő fiatalok 28 százaléka legfeljebb nyolc 
általános osztályt végzett, míg 18 százalék szakmunkás végzettséget, 41 százalék érettségizett és 13 
százalék felsőfokú végzettséget szerzett a vizsgálat időpontjáig. A válaszadók fiatal kora okán az iskolai 
végzettség még dinamikusan változik, kivétel lehet ez alól a 25-29 éves korosztály. Körükben már csak 
9 százalékos azok aránya, akik legfeljebb nyolc általános iskolai osztályt végzetek el, 26 százalék szer-
zett szakmunkás végzettséget, 38 százalék érettségit, 28 százalék pedig diplomát is.  
 

8. ábra: Legmagasabb végzettség (Négy kategóriában, N=8000, NDÉL-ALFÖLD=1009), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mi az Ön legmagasabb, befejezett iskolai végzettsége?) 

 
 
A kérdezettek édesapjának befejezett iskolai végzettsége szintén nem tér el jelentősen Dél-Alföldön az 
országos eredményektől. A válaszadók 13 százalékának édesapja nyolc általános iskolai osztályt vég-
zett, 43 százaléka szerzett szakmunkás végzettséget, 27 százaléka érettségizett, 12 százaléka pedig dip-
lomázott. Az érettségit szerző válaszadók 35 százalékának rendelkezett az édesapja is érettségivel, 10 
százaléka diplomával. A diplomával rendelkező válaszadók 39 százalékának rendelkezik az édesapja is 
diplomával.  
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9. ábra: Apák iskolai végzettsége (N=7916, NDÉL-ALFÖLD=1001), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mi (volt) az édesapja/nevelőapja legmagasabb befejezett iskolai végzettsége, amikor Ön 14 

éves volt?) 

 
 
Az édesapa iskolai végzettségéhez hasonlóan az édesanyáét is bevontuk az elemzésbe. Ez esetben a 
régió eredményei kismértékben eltérnek az országos eredményektől. Dél-Alföldön 16 százalékos, tehát 
4 százalékponttal magasabb azon válaszadók aránya, akiknek édesanyja legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezik, mint Magyarországon átalagosan, ezen felül 2 százalékponttal magasabb a 
szakmunkás végzettséget szerzett édesanyák aránya is, míg 3 százalékponttal alacsonyabb az érettsé-
gizettek és a diplomával rendelkező édesanyáké is, tehát összességében elmondható, hogy a Dél-Al-
földön élők édesanyjának az iskolai végzettsége kismértékben alacsonyabb az országos átlagnál. A saját 
és az édesanya iskolai végzettségét összevetve elmondható, hogy az érettségivel rendelkező válasz-
adók 45 százalékának rendelkezik az édesanyja is érettségivel, míg a diplomás válaszadók 36 százalé-
kának szerzett diplomát az édesanyja is. 

10. ábra: Anyák legmagasabb végzettsége (N=7961, NDÉL-ALFÖLD =1008), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mi (volt) az édesanyja/nevelőanyja legmagasabb befejezett iskolai végzettsége, amikor Ön 

14 éves volt?) 

 
 

13

12

27

15

12

2

3

11

43

44

43

39

41

34

43

40

27

26

18

28

32

35

33

29

12

14

10

12

13

25

15

16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dél-Alföld

Dél-Dunántúl

Észak-Alföld

Észak-Magyarország

Közép-Dunántúl

Közép-Magyarország

Nyugat-Dunántúl

Magyarország

8 általános osztály vagy annál kevesebb szakmunkás végzettség érettségi diploma, PHD

16

10

30

17

12

3

4

12

34

45

33

35

37

23

34

32

34

31

26

31

38

48

42

37

13

12

11

13

13

24

17

16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dél-Alföld

Dél-Dunántúl

Észak-Alföld

Észak-Magyarország

Közép-Dunántúl

Közép-Magyarország

Nyugat-Dunántúl

Magyarország

8 általános osztály vagy annál kevesebb szakmunkás végzettség érettségi diploma, PHD



12 
 

A dél-alföldi válaszadók 79 százaléka beszél valamilyen idegennyelvet, amely arány pontosan megegye-
zik az országos átlaggal. Bevontuk a vizsgálatunkba azt a kérdést is, hogy hány idegennyelvet beszélnek 
a megkérdezettek legalább közép- vagy felsőfokon. Ezt szociodemográfiai csoportonként vizsgáltuk 
meg. Ennek eredményeképpen elmondható, hogy a nők valamivel több nyelvet beszélnek, mint a fér-
fiak, előbbiek 0,54-et, míg utóbbiak 0,47-et. A diplomával rendelkező válaszadók átlagosan 1,43, míg 
az érettségivel rendelkezők 0,54 nyelvet beszélnek átlagosan Dél-Alföldön. A településtípus is differen-
ciál a kérdésben, hiszen a megyeszékhelyen élők 0,67, a városban élők 0,49, míg a községben élők 0,35 
nyelvet beszélnek.  
. 

11. ábra: A (valamilyen) idegen nyelvet beszélők aránya (N=8000, NDÉL-ALFÖLD=1009), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Beszél-e valamilyen idegen nyelven a saját anyanyelvén kívül?) 

 
 

Munkavállalás, jövőtervezés 
A 2020-as nagymintás ifjúságkutatás eredményei alapján a foglalkoztatottság területén a világjárvány 
hatása nem mutatott rövid távon markáns strukturális hatást, folytatódott a 2016-ban látható trend: 
valamelyest nőtt a dolgozó fiatalok aránya2.  
Az ifjúsági korosztályba tartozó dél-alföldi fiatalok közel kétharmada (62 százaléka) végzett kereső te-
vékenységet 2020-ban: 49 százalékuk főtevékenységként dolgozik, míg 13 százalékuk a tanulás vagy 
egyéb főtevékenység mellett teszi ezt. Az országosan mért adatokhoz képest a főtevékenységként dol-
gozók arányában 2 százalékos elmaradást láthatunk, míg a dél-alföldi fiatalok között nagyobb azon 
fiatalok aránya (13 százalék), akik egyéb főtevékenységük mellett dolgoznak is. A 2020-as adatokat 
összevetve a 2016-ban mért adatokkal azt láthatjuk, hogy a főtevékenységként dolgozó fiatalok aránya 
2020-ra 3 százalékkal csökkent, a melléktevékenységként dolgozók aránya pedig 1,8 százalékkal nőtt 
(2016-ban a dél-alföldi fiatalok 63,2 százaléka dolgozott, tehát összességében a régióban csökkent a 
dolgozó fiatalok aránya 2020-ra. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Magyar Fiatalok 2020 – Kérdések és válaszok – fiatalokról, fiataloktól. Budapest, 2021. 27. oldal. 
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12. ábra: Dolgozók (N=8000, NDÉL-ALFÖLD =1009), százalék  
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Ön jelenleg (főtevékenységét tekintve vagy melléktevékenységként) dolgozik?) 

 
 
2020-ban – országos viszonylatban - nőtt a fiatalok elhelyezkedéssel kapcsolatos optimizmusa is: míg 
2016-ban a fiatalok ötöde érezte kedvezőnek vagy nagyon kedvezőnek az elhelyezkedési esélyeit, ad-
dig 2020-ban már a fiatalok negyede, 26 százalék vélekedett így.  
A Dél-Alföld régióban élő fiatalok elhelyezkedéssel kapcsolatos tapasztalatai némiképp kedvezőtleneb-
bek az országosan mért adatoknál (összességében 19 százalékuk megítélése szerint kedvezőek valami-
lyen mértékben lehetőségeik) és 1 százalékos csökkenést mutatnak a 2016-ban mért adatokhoz képest 
is; azok aránya nem változott, akik nagyon kedvezőtlennek vagy kedvezőtlennek értékelték a lehető-
ségeket (39 százalék). 

13. ábra: Elhelyezkedési lehetőségek (N=8000, NDÉL-ALFÖLD =1009), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Tapasztalatai szerint milyenek most az elhelyezkedési lehetőségek az Ön lakóhelyén és a 

környékén azzal a végzettséggel és szakképzettséggel, amellyel Ön rendelkezik/rendelkezni fog?) 

 
 
A fiatalok által elvárt, ideális nettó fizetés összege a dél-alföldi fiatalok körében a legalacsonyabb 
(303.556 Ft), amely jelentősen elmarad az országos szinten mért összegtől is (348.974 Ft). 2016-hoz 
képest ez a tendencia nem változott, a régióban élő fiatalok által elvárt nettó fizetés összege (224.898 
Ft) akkor is elmaradt az országos átlagtól (242.580 Ft), ugyanakkor 2016-ban még az észak-alföldi fia-
talok bérre vonatkozó elvárásai voltak országosan a legalacsonyabbak (204.161 Ft). 
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14. ábra: Nettó fizetéssel kapcsolatos várakozások (N=6091, NDÉL-ALFÖLD=798), átlag, Ft  
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Ön mekkora nettó (kézhez kapott) havi fizetéssel lenne elégedett?) 

 
 
A jövőbeli, munkára vonatkozó várakozások tekintetében a 15-29 éves dél-alföldi fiatalok 84 százaléka 
azt valószínűsíti, hogy alkalmazottként fog dolgozni (országos adat: 76 százalék), 71 százalékuk érzése 
szerint lényegesen jobb anyagi helyzetben lesz néhány éven belül, mint jelenleg –, amely kérdésben 
sokkal optimistábbak az országos átlagnál (61 százalék). Minden második fiatal valószínűsíti valamilyen 
mértékben, hogy a piaci szférában fog dolgozni (országosan és a régióban is), közel minden ötödik 
válaszadó (19-19 százalék), hogy vállalkozást alapít, míg az államigazgatás a Dél-Alföld régió fiataljainak 
elképzeléseiben kevésbé jelenik meg (17 százalék szemben az országos 20 százalékkal). A külföldi, köz-
eljövőben történő munkavégzést többen látják valószínűnek valamilyen mértékben (27 százalék), mint 
az országosan mért adat (23 százalék). 

15. ábra: Jövőbeli munka és anyagi helyzet (N=8000, NDÉL-ALFÖLD =1009), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Hogyan látja Ön, inkább valószínű vagy inkább nem valószínű, hogy néhány éven belül…?) 

 
 
A 2020-as nagymintás ifjúságkutatás megállapítása szerint a 15-29 éves fiatalok külföldi tervei az egyes 
mobilitási célok estében stagnálást (rövidtávú külföldi tanulás és rövidtávú külföldi munkavállalás), 
mások esetében kifejezett csökkenést mutatnak3. 2020-ban a fiatalok 21 százaléka gondolkodott hosz-
szútávú (pár évre szóló) külföldi munkavégzésben, míg 2016-ban még a korosztály 27 százalékának 

 
3 Magyar Fiatalok 2020 – Kérdések és válaszok – fiatalokról, fiataloktól. Budapest, 2021. 31. oldal. 
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voltak ilyen tervei. A dél-alföldi régió fiataljainak körében is csökkenés látható: míg 2016-ban 33 szá-
zalékuk számolt be hosszabb távú külföldi munkavállalási tervekről, addig 2020-ban arányuk 26 száza-
lék.  
A külföldi kivándorlásra vonatkozó tervek felmérése a nagymintás ifjúságkutatásban önálló kérdésként 
is szerepel („Tervezi-e, hogy külföldön fog élni?”): hasonlóan a külföldi munkavállalásra vonatkozó el-
képzelésekhez, a külföldi élet lehetőségének vonzása is csökkent a fiatalok körében. Míg 2016-ban a 
dél-alföldi fiatalok 18 százaléka gondolkodott a külföldre költözésben, addig 2020-ra ez az arány 14 
százalékra csökkent.  
 

16. ábra: Külföldi munkavállalási és kivándorlási tervek (N=8000, NDÉL-ALFÖLD=1009), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Tervezi-e? Hogy egy pár évre külföldre megy dolgozni? Hogy külföldön fog élni?) 

 
 
A dél-alföldi fiatalok külföldi mobilitási terveit korcsoportos bontásban vizsgálva elmondhatjuk, hogy a 
régióban élő fiatalok mindhárom korcsoportja az országos átlagot jelentősen meghaladó mértékben 
tervezi a pár éves külföldi munkavállalást: különösen kiugró adat az általánosságban már kevésbé mo-
bil 25-29 éves korosztály 22 százalékos aránya. Bár a külföldre költözéssel kapcsolatos tervek tekintet-
ében mérsékeltebbek az arányok – legnagyobb mértékben a két fiatalabb korcsoportban jelennek meg 
erre vonatkozó szándékok (17 és 16 százalék) -, azonban ebben a kérdésben is az országos átlagokat 
meghaladó eredményeket láthatunk a dél-alföldi fiatalok esetében.  
 

17. ábra: Külföldi munkavállalási és kivándorlási tervek korcsoportos bontásban (N=8000, NDÉL-ALFÖLD=1009), százalék 
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(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Tervezi-e? Hogy egy pár évre külföldre megy dolgozni? Hogy külföldön fog élni?) 

 
 

A fiatalok életmódja 

A 2020-as nagymintás ifjúságkutatás eredményei alapján a 15-29 éves fiatalok – a munka, tanulás, 
háztartási és a ház körüli munkák elvégzése után – hétköznap átlagosan 3,63 óra, míg egy hétvégi na-
pon átlagosan 6,49 óra szabadidővel rendelkeznek. A dél-alföldi fiatalok – megítélésük szerint -, orszá-
gos viszonylatban a legkevesebb szabadidővel gazdálkodhatnak a hét minden napján: egy átlagos hét-
köznap 3,03 óra, míg egy átlagos hétvégi napon 5,74 óra szabadidejük marad egyéb tevékenységekre. 
 

18. ábra: Szabadidő mennyisége (N=8000, NDÉL-ALFÖLD=1009), átlag óra 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Meg tudná-e mondani, hogy mennyi szabadideje marad egy átlagos hétköznapon/hétvégi 

napon a munka, tanulás, háztartási és ház körüli munkák elvégzése után?) 

 
 
Szabadidejüket a dél-alföldi fiatalok – hasonlóan az ország más területein élő kortársaikhoz -, jellem-
zően a családtagjaikkal és a barátaikkal töltik, mindkét tevékenység gyakoribb hétvégenként (59 és 46 
százalék), mint hétköznap (45 és 38 százalék). A régióban élő fiatalok szabadidő-eltöltési szokásainak 
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struktúrája jelentősen nem tér el az országos átlagtól: hétköznap kicsivel gyakrabban fogyasztanak au-
diovizuális tartalmakat (34 százalék), és ezen időszakban gyakoribb, hogy „nem csinálnak semmi külö-
nöset, csak úgy elvannak” (20 százalék szemben az országos 16 százalékkal). 
A hétvégi szabadidős tevékenységeket tekintve elmondható, hogy a fentebbi „passzív” elfoglaltságok 
mellett nagyobb szerepet kap egy aktivitást igénylő tevékenység is: a dél-alföldi fiatalok 27 százaléka 
jelezte, hogy hétvégenként szabadidejében kirándul, túrázik (ez meghaladja a 21 százalékos országos 
adatot). Mindemellett látható, hogy a sportolás csak kis arányban van jelen a fiatalok szabadidős prog-
ramjában, és hétköznap gyakrabban jut rá idő, mint hétvégén. 
 

19. ábra: Szabadidős tevékenységek (N=2000, NDÉL-ALFÖLD=258), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mit csinál leggyakrabban a szabadidejében?) 

 
 
A Dél-Alföld régióban élő fiatalok 38 százaléka végez rendszeresen valamilyen testmozgást, amely 
arány meghaladja a 32 százalékos országos átlagot és közel azonos mértékű a 2016-ban mért 37,5 szá-
zalékos aránnyal.  
Bár a Magyar Fiatalok 2020 nagymintás ifjúságkutatás készítői rámutatnak4, hogy a kutatás során min-
den tizedik fiatal állította: a sportolási szokásait is befolyásolta a járvány, jellemzően negatív irányba, 
ez a tendencia a dél-alföldi fiatalok esetében a számokból nem látható. 

20. ábra: Rendszeres testmozgás (N=8000, NDÉL-ALFÖLD=1009), százalék 

 
4 Magyar Fiatalok 2020. Kérdések és válaszok – Fiatalokról, fiataloktól. Budapest, 2021. 39. oldal. 
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(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Végez-e rendszeresen testmozgást, sportol-e (a kötelező testnevelési órán kívül))? 

 
 
A rendszeresen testmozgást végző 15-29 év közötti dél-alföldi fiatalokat a sportolásban – eltérően az 
országos eredményektől -, elsődlegesen az motiválja, hogy egészségesek legyenek (72 százalék, jelen-
tősen meghaladva az országos adatot), másodsorban, hogy edzettek maradjanak (60 százalék) és jó 
legyen a közérzetük (41 százalék). A rendszeres testmozgás egyéb okainak rangsora szinte teljes mér-
tékben megegyezik az országos trenddel, bár kicsivel gyakrabban említett ok a dél-alföldi fiatalok ese-
tében, hogy „örömet okoz” számukra a sportolás.  
 

21. ábra: Rendszeres testmozgás okai (N=660, NDÉL-ALFÖLD =111, a testmozgást végzők), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Miért sportol Ön rendszeresen?) 

 
 
A Magyar Fiatalok 2020 nagymintás ifjúságkutatás az egészséggel és a fizikai megjelenéssel kapcsolatos 
elégedettség enyhe csökkenéséről számol be a négy évvel korábbi adatokhoz képest5. A 2020-as adat-
felvétel alapján a dél-alföldi fiatalok mindhárom területen elégedettebbek testképükkel, mint az or-
szágos átlag és a régiók adatait összevetve is élen járnak elégedettségben: a dél-alföldi fiatalok legelé-

 
5 Magyar Fiatalok 2020 – Kérdések és válaszok – fiatalokról, fiataloktól. Budapest, 2021. 40. oldal. 
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gedettebbek egészségükkel, közérzetükkel (4,06 átlagpont), kisebb mértékben elégedettek külső meg-
jelenésükkel, de országosan ők a legelégedettebbek (3,84 átlagpont), és legkevésbé edzettségi szint-
jükkel (3,63 átlagpont). A 2020-ban mért átlagpontszámok a dél-alföldi fiatalok esetében is mindhárom 
területen csökkenést mutatnak a 2016-os adatokhoz képest (egészség, közérzet: 4,17 átlagpont; külső 
megjelenés: 3,81 átlagpont; edzettségi szint: 3,72 átlagpont). 
 

22. ábra: Testkép (N=2000, NDÉL-ALFÖLD =258), átlag 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mennyire elégedett Ön… az edzettségi szintjével? / A külsejével? / Az egészségével, közérzet-

ével? 1=egyáltalán nem elégedett, 5=teljes mértékben elégedett) 

 
 
A 15-29 éves fiatalok jelenlegi életük meghatározó területeit pozitívan ítélik meg6: a kutatásban 1-től 
5-ig terjedő skála segítségével mérték fel a 15-29 éves fiatalok elégedettségét az élet különböző terü-
letein, ahol az 1-es azt jelentette, hogy egyáltalán nem elégedett, míg az 5-ös azt, hogy teljes mérték-
ben elégedett. A dél-alföldi fiatalok – igazodva az országos tendenciához -, legnagyobb mértékben a 
baráti kapcsolataikkal (4,31 átlagpont), míg legkevésbé anyagi helyzetükkel elégedettek (3,41 átlag-
pont). Ugyanakkor elmondható, hogy míg az első négy területen (baráti kapcsolatok, tanulási lehető-
ségek, partnerkapcsolatok, ahogyan most élnek) elégedettebbek az országos átlagoknál, addig – külö-
nösen a jövőbeli kilátásaikkal, munkavállalási lehetőségeikkel és anyagi helyzetükkel - elégedetleneb-
bek más területeken élő kortársaikhoz képest.  
 

23. ábra: Elégedettség az élet különböző területein (N=8000, NDÉL-ALFÖLD=1009), átlag 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mennyire elégedett Ön a következő dolgokkal? 1=egyáltalán nem elégedett, 5=teljes mér-

 
6 Magyar Fiatalok 2020 – Kérdések és válaszok – fiatalokról, fiataloktól. Budapest, 2021. 53. oldal. 
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tékben elégedett 
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Digitális kultúra 

Az elmúlt évtizedekben a digitális kultúra a mindennapokat meghatározó, szemlélet-, viselkedés- és 
gondolkodásformáló platformmá vált a társadalom számára. A különböző generációk különböző kul-
turális háttérrel eltérően fogadják be, adják tovább, azaz használják a digitalizációs eszközöket és a 
közösségi média egy-egy felületét. A digitális világban a fiatalok meghatározó része jelen van és min-
dennapjaik részévé vált, jóformán a digitalizáció határozza meg minden percüket. Éppen ezért a digi-
talizációba születő és abban felnövekvő fiatalok csoportját a digitalizáció egyes címkéivel is szokás je-
lölni. Ilyen elnevezés a digitális bennszülöttek (Prensky, 2001), net-generáció, IT-generáció, cyber-kids, 
Facebook-generáció, screenagerek (Tóth, 2018) és még számos tudományos és hétköznapi elnevezés-
sel lehetne folytatni a sort. Mindez azért fontos, mert az újabb generációk leírását szorosan a digitális 
technológiák fejlődéséhez köti a szakirodalom, és annak tagjait meghatározza az, milyen korban talál-
koznak ezzel a jelenséggel. (Horváth, 2022) 
Ezen túl a 2020-as évben, a koronavírus-járványnak köszönhetően mind Magyarországon, mind világ 
szinten arra kérték az embereket, hogy a pandémia visszaszorítása miatt maradjanak otthonaikban, és 
csökkentsék a személyes találkozások számát. A családi, a baráti kapcsolattartástól kezdve, az oktatá-
son át, a munkáig, minden az online térben zajlott. Így azok, akik esetlegesen nem kapcsolódtak szer-
vesen a digitális kultúrához, azok is kénytelenek voltak megtanulni és használni a különféle eszközöket 
és szolgáltatásokat.  
A 2020-as nagymintás ifjúságkutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a magyarországi 15–29 
évesek 86 százalékának van otthon számítógépe (PC, laptop és a tablet is ide tartozik), 87 százalékának 
van otthoni vezeték nélküli internete (WiFi-je) és 93 százalékának van internet-hozzáférése.  
A dél-alföldi fiatalok adatai alapján elmondható, hogy a 4 évvel ezelőtti, 2016-os felmérés óta nem 
történt változás és a régió szinte teljesen megegyezik a 2020-ban mért országos átlaggal: a dél-alföldi 
15–29 évesek 87 százalékának van otthon számítógépe (PC, laptop és a tablet is ide tartozik), 89 szá-
zalékának van otthoni vezeték nélküli internete (WiFi-je) és 93 százalékának van internet-hozzáférése. 
A kérdést néhány demográfiai kérdéssel (nem, kor, településtípus) is összevetettük és abban az eset-
ben, ahol szignifikáns kapcsolat volt, tovább vizsgálódtunk. Az otthoni digitális ellátottság esetében 
nem találtunk a vizsgált demográfiai adatokkal szignifikáns összefüggést. 
 

24. ábra: Digitális ellátottság (N=8000, NDÉL-ALFÖLD =1009), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Van-e otthon (ebben a háztartásban, ahol lakik) …?) 
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A saját eszközzel való ellátottság esetében elmondható, hogy a magyar fiatalok harmadának (31 szá-
zalékának) van tabletje, táblagépe, 67 százalékának laptopja, notebookja, 46 százalékának számító-
gépe, PC-je, 88 százalékának mobiltelefonja, okostelefonján internet előfizetéssel, 10 százalékának ha-
gyományos mobiltelefonja és 97 százalékának okostelefonja. Az utóbbi években a fiatalok körében az 
okostelefon és internet használatának terjedése töretlen, mely növekedés összhangban áll az uralkodó 
digitalizációs trendekkel. Az előző ábrával összevetve elmondható, hogy országos szinten az internet- 
és az okostelefonhasználók aránya szinte 100 százalékos ebben a korcsoportban.  
A 2016-os eredményekhez képest két eszköz kapcsán látható elmozdulás; míg az asztali számítógép 
birtoklás csökkent, a laptop, notebook használat nőtt az elmúlt két évben. 2020-ban a dél-alföldi régi-
óban az egyes lehetőségek vizsgálata során szintén az tapasztalható, hogy megegyezik az országos át-
laggal. Az okostelefont használók aránya ebben a régióban is szinte minden fiatalt érint; a megkérde-
zettek 97 százalékának van ilyen típusú telefonja. A mobiltelefonján, okostelefonján internet előfize-
téssel a régió fiataljainak 88 százaléka rendelkezik. Tabletje, táblagépe a dél-alföldi fiatalok 34 százalé-
kának van. Az asztali számítógép birtoklás az országos szinttől 9 százalékponttal alulmarad; a régióbeli 
fiatalok 37 százaléka rendelkezik ilyen eszközzel. A demográfiai változókkal való összevetés során nem 
találtunk szignifikáns összefüggést. 
 

25. ábra: Saját eszközzel való ellátottság (N=8000, NDÉL-ALFÖLD =1009), százalék 
(Forrás: Magyar Ifjúság 2020, Van-e Önnek saját …?) 

 
 
A Magyar Fiatalok 2020 kutatásból kiderül, hogy a magyarországi 15–29 évesek nyolctizede (81 száza-
lék) tagja valamilyen internetes közösségi oldalnak, amely 2020-ban is leginkább a Facebook-ot jelenti. 
Mindezt jól jelzi, hogy a valamely közösségi oldalon regisztrációval rendelkezők 84 százaléka naponta 
használja a Facebook-ot, míg a sorban következő YouTube napi felhasználóinak aránya 50 százalékot 
tesz ki.  
2016-ban a dél-alföldi fiatalok 86 százaléka napi rendszerességgel Facebook-ozott, ami csupán 2 szá-
zalékkal emelkedett a rákövetkező adatfelvétel idejében. 2020-ban 4 százalékponttal megelőzi az or-
szágos átlagot; a régióban a fiatalok 88 százaléka használja napi rendszerességgel ezt a platformot. 
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26. ábra: Facebook használat gyakorisága (N=2000, NDÉL-ALFÖLD =254), százalék 

(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Milyen gyakran használja Ön az alábbi közösségi oldalakat/szolgáltatásokat? Facebook) 

 
 
2016-ban a YouTube használatot nem mérte a kutatás, így összehasonlítást ez esetben nem tudunk 
tenni.  A legfrissebb adatok alapján a dél-alföldi fiatalok napi YouTube használata 5 százalékponttal 
megelőzi az országos átlagot; a régióban a fiatalok 55 százaléka használja napi rendszerességgel a nyil-
vános videómegosztó webhelyet. Korcsoporti bontásban megfigyelhető, hogy a fiatalabb korcsoportba 
tartozók azok, akik nagyobb arányban használják napi szinten az alkalmazást/webhelyet. Míg a 15-19 
évesek 67 százalékára igaz az alábbi állítás, a 20-24 évesek 59, a 25-29 évesek csupán 41 százalékára. 
 

27. ábra: YouTube-használat gyakorisága (N=2000, NDÉL-ALFÖLD=254), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Milyen gyakran használja Ön az alábbi közösségi oldala-kat/szolgáltatásokat? Youtube) 

 
 
A fiatalok körében a harmadik legkedveltebb közösségi oldal az Instagram. 2020-ban országosan a fia-
talok 39 százaléka használja napi rendszereséggel ezt a közösségi hálózatot. Az alkalmazás használata 
a dél-alföldi régióban 2016-ban alacsony volt, csupán minden ötödik fiatal használta napi rendszeres-
séggel. Ez az arány majdnem a háromszorosára nőtt 2020-ra. A dél-alföldi fiatalok az országos átlagnál 
16 százalékkal többen; 55 százaléknyian használják ezt az online platformot, ami alapján elmondható, 
hogy országon szinten ebben a régióban használják a legtöbben az Instagram alkalmazást.  
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28. ábra: Instagram-használat gyakorisága (N=2000, NDÉL-ALFÖLD = 254), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Milyen gyakran használja Ön az alábbi közösségi oldalakat/szolgáltatásokat? Instagram) 

 
 

Az ifjúság legégetőbb problémái 

A 2020-as nagymintás ifjúságkutatás alapján elmondható, hogy országos szinten a 15–29 évesek gene-
rációjuk legégetőbb problémáinak a bizonytalanságot és kiszámíthatatlan jövőt, valamint az anyagi ne-
hézségeket, az elszegényedést jelölték meg. Az elmúlt évek során átalakulás figyelhető meg, hiszen a 
korábbi kutatási hullámok problématérképei más-más motívumot jelöltek. Míg 2008-ban, 2012-ben és 
2016-ban a pénztelenség, szegénység, elszegényedés, létbizonytalanság állt az első helyen, 2020-ra a 
fiatalok legégetőbb problémájává a bizonytalanság, a kiszámíthatatlan jövő vált, ami nem meglepő a 
koronavírus-járvány időszakában.  
Az dél-alföldi fiatalok problématérképének első három helyén belül 2016-ban első helyen az anyagi 
nehézségek, létbizonytalanság, szegénység, elszegényedés áll. Második helyen a bizonytalanság, kiszá-
míthatatlan jövő, míg harmadik helyen a céltalanság, nem tudják, hogy mit akarnak. 2020-ban a dél-
alföldi fiatalok rangsorában ugyanez a három probléma áll az első helyeken, azonban átrendeződés 
figyelhető meg; az anyagi nehézségeket megelőzi a bizonytalanság, kiszámíthatatlan jövő. A dél-alföldi 
régió eredményei 2020-ban az országos rangsorhoz hasonulnak, megegyezve az észak-alföldi és közép-
dunántúli régió rangsorával. A régió fiataljai számára első helyen problémaként a bizonytalanság, ki-
számíthatatlan jövő jelenik meg, a fiatalok közel harmada vélekedik így. Ezt követi az anyagi nehézsé-
gek, elszegényedés, szegénység, melyről a dél-alföldi fiatalok 24 százaléka gondolja, hogy égető prob-
léma. Harmadik helyen a céltalanság áll, illetve az, hogy nem tudják, mit akarnak, 13 százalékkal. 
 

23 16 21 22 25 24 23 23

22

11

23
11

13 13 17 16

10

16

13

5

14 9 9 10

5

11

9

7

12
8 4 8

40 46
34

54

36
45 46 43

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dél-Alföld Dél-Dunántúl Észak-Alföld Észak-Magyarország Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Nyugat-Dunántúl Magyarország

Naponta többször Naponta Hetente Ennél ritkábban Soha



25 
 

5. táblázat: Az ifjúság legégetőbb problémái, N2020=8000, százalékos megoszlás az esetek százalékában, az első öt hely alapján sorrendbe állítva 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Ön szerint ma Magyarországon melyik az ifjúság legégetőbb problémája?) 

 Magyarország Dél-Alföld Dél-Dunántúl Észak-Alföld Észak- 
Magyarország 

Közép-Dunántúl Közép- 
Magyarország 

Nyugat-Dunántúl 

1. Bizonytalanság, ki-
számíthatatlan jövő 

Bizonytalanság, ki-
számíthatatlan jövő 

Bizonytalanság, ki-
számíthatatlan jövő 

Bizonytalanság, ki-
számíthatatlan jövő 

Anyagi nehézségek, 
elszegényedés, sze-

génység 

Bizonytalanság, ki-
számíthatatlan jövő 

Anyagi nehézségek, 
elszegényedés, sze-

génység 

Bizonytalanság, ki-
számíthatatlan jövő 

2. 
Anyagi nehézségek, 
elszegényedés, sze-

génység 

Anyagi nehézségek, 
elszegényedés, sze-

génység 

Baráti társaságok, 
közösségek hiánya 

Anyagi nehézségek, 
elszegényedés, sze-

génység 

Bizonytalanság, ki-
számíthatatlan jövő 

Anyagi nehézségek, 
elszegényedés, sze-

génység 

Bizonytalanság, ki-
számíthatatlan jövő 

Céltalanság, nem 
tudják mit akarnak 

3. Céltalanság, nem 
tudják mit akarnak 

Céltalanság, nem 
tudják mit akarnak 

Anyagi nehézségek, 
elszegényedés, sze-

génység 

Céltalanság, nem 
tudják mit akarnak 

Céltalanság, nem 
tudják mit akarnak 

Céltalanság, nem 
tudják mit akarnak 

Céltalanság, nem 
tudják mit akarnak 

Baráti társaságok, 
közösségek hiánya 

4. Baráti társaságok, 
közösségek hiánya 

Munkanélküliség, 
elhelyezkedési ne-

hézségek 

Céltalanság, nem 
tudják mit akarnak 

Munkanélküliség, 
elhelyezkedési ne-

hézségek 

Drogok, kábítószer, 
alkohol elterjedése 

Baráti társaságok, 
közösségek hiánya 

Baráti társaságok, 
közösségek hiánya 

Anyagi nehézségek, 
elszegényedés, sze-

génység 

5. Drogok, kábítószer, 
alkohol elterjedése 

Drogok, kábítószer, 
alkohol elterjedése Bűnözés Drogok, kábítószer, 

alkohol elterjedése 
Baráti társaságok, 
közösségek hiánya Bűnözés Drogok, kábítószer, 

alkohol elterjedése 
Külföldre vándorlás, 

kivándorlás 
 
 



26 
 

Ifjúsági intézmények, részvétel 
A fiatalok lehetőségeit nagymértékben befolyásolja az ifjúsági intézmények és szolgáltatások elérhe-
tősége. A 2020-as nagymintás ifjúságkutatás kapcsolódó kérdésblokkjában arra keresték a kutatók a 
választ, hogy a fiatalok elérhető közelségében vannak-e olyan intézmények, szolgáltatások, amelyek a 
számukra (is) kínálnak különböző egyéni és közösségi időtöltési lehetőséget. A szolgáltatások körében 
megtalálhatók a kulturális és sportolási lehetőségek mellett a találkozást és tematikus időtöltést bizto-
sító klubhelyiségek, az egyéni támogatást biztosító ifjúsági tanácsadó és információs irodák, valamint 
kifejezetten a demokratikus részvételt és a felelős állampolgári attitűdöt fejlesztő települési/kerületi 
diákönkormányzatok, diákparlamentek is. 
Az adatfelvétel során a válaszadóknak arra is lehetőségük nyílt, hogy megítéljék ezeknek az intézmé-
nyeknek és szolgáltatásoknak a szükségszerűségét, az erre való igényüket is. 
Az alábbi diagram e két kérdés együttes válaszait foglalja össze országos viszonylatban: 
 

29. ábra: Fiataloknak (is) elérhető intézmények, szolgáltatások elérhetősége, illetve szükségessége (N=2000), százalék 
(Forrás: Magyar Ifjúság 2020, Az Ön számára elérhető közelségben vannak-e olyan intézmények, szolgáltatások, amik a fia-

talok számára (is) kínálnak különböző lehetőségeket? Van-e Ön által elérhető közelségben…? És inkább szükség van vagy 
inkább nincs szükség Ön szerint…?) 

 
Az országos adatokat elemezve látható, hogy a sportolási lehetőségek (77 százalék), illetve a közműve-
lődés színterei (76 százalék) állnak leginkább a fiatalok rendelkezésére, habár a válaszadók közel ne-
gyede arról számolt be, hogy nincs elérhető közelségében efféle lehetőség, habár a válaszadók 80, 
illetve 82%-a véli úgy, hogy szükség van ezekre az intézményekre és szolgáltatásokra. 
A szabadidő közös eltöltésére szolgáló klubhelyiségek a fiatalok alig több, mint fele (55 százalék) szá-
mára érhetők el, holott több, mint háromnegyedük (78 százalék) igényelné egy olyan tartózkodási hely 
meglétét, ahol barátaival minőségi időt tölthet. 
Kifejezetten a fiataloknak szolgáltatást nyújtó tanácsadó és információs irodák országos szinten csak 
mérsékelten állnak rendelkezésre (41 százalék), habár a megkérdezettek közel háromnegyede (71 szá-
zalék) szerint hasznos lenne a közelségükben ilyen típusú szolgáltatás. 
Az ifjúsági információs és tanácsadó irodák támogatást nyújtanak a fiatalok társadalmi beilleszkedésé-
hez és integrációjukhoz. Ennek megvalósítása érdekében információs szolgáltató rendszert, mentálhi-
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giénés tanácsadásokat, prevenciós programokat és a szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő szol-
gáltatásokat kínálnak. Az információszolgáltatás körében közérdekű információk, kulturális-szabadidős 
programok, tanfolyamok, képzések, szociális információk érhetők el az irodákban. Mentálhigiénés 
szaktanácsadás, egyéni segítségnyújtás keretében életvezetési tanácsadás, önismereti csoportok, 
egészséges életmód tanácsadás, párkapcsolati tanácsadás, pályaválasztási, munkavállalási tanácsadás, 
diáktanácsadás érhető el, míg ifjúsági klubok, alkotókörök számára biztosítanak helyszínt, valamint fi-
ataloknak szóló programokat, rendezvényeket is biztosítanak.  
Az ifjúsági információs és tanácsadó irodák az élet számos területén biztosítanak tehát a fiatalok szá-
mára komplex és személyre szabott szolgáltatásokat felnőtté válásuk és sikeres életvezetésük támoga-
tása érdekében. 
A tanácsadó irodáknál is kisebb mértékben érhetőek el a fiatalok számára a települési/kerületi diákön-
kormányzatok vagy diákparlamentek, melyek fő célja a települési/kerületi diákok közösségi képvise-
lete.  
Országos szinten a fiatalok csupán 38 százaléka számolt be arról, hogy van ismerete a közelében mű-
ködő diákönkormányzatról, míg 65 százalékuk tartaná szükségesnek ezen képviseleti fórumok rendel-
kezésre állását. 
Egyre nagyobb teret nyernek az esport központok, melyek egyserre kínálnak lehetőséget az online tér-
ben történő együttműködésre és a személyes találkozásra. Csupán a válaszadók 26 százaléka közelé-
ben vannak ilyen helyszínek, habár a fiatalok több, mint fele (58 százalék) hasznosnak tartaná, ha a 
közelében is lenne ilyen típusú szabadidőeltöltési lehetőség.  
A dél-alföldi adatokat vizsgálva azt látjuk, hogy valamennyi intézmény/szolgáltatás esetében az elér-
hetőség az országos átlagnál magasabb.  
Művelődési ház, ifjúsági ház, illetve sportolásra alkalmas hely a felmérésbe vont dél-alföldi fiatalok 80, 
illetve 88 százalékának közelében elérhető, míg klubhelyiség 62 százalékuk környezetében található. 
Ennek szükségessége jelentősebb mértékben merül fel körükben (86 százalék), mint országos átlagban 
(78 százalék). 
Települési diákönkormányzat a válaszadók 40 százalékának közelében működik, habár közel háromne-
gyedük (71 százalék) szerint szükség lenne a diákok települési szintű képviseletére. 
Az országos átlagot (41 százalék) meghaladó mértékű az ifjúsági információs és tanácsadó irodák elér-
hetősége (46 százalék), s ezzel egyidejűleg az erre a szolgáltatásra való igény is jelentősebb (80 százalék 
szemben az országos 72 százalékkal). Esport központ a dél-alföldi fiatalok 27 százaléka számára van 
elérhető közelségben, holott 62 százalékuk szívesen venné, ha lenne lehetősége ezen szolgáltatások 
igénybevételére.   

30. ábra: Fiataloknak (is) elérhető intézmények, szolgáltatások elérhetősége, illetve szükségessége (NDÉL-ALFÖLD=254), százalék 
(Forrás: Magyar Ifjúság 2020, Az Ön számára elérhető közelségben vannak-e olyan intézmények, szolgáltatások, amik a fia-

talok számára (is) kínálnak különböző lehetőségeket? Van-e Ön által elérhető közelségben…? És inkább szükség van vagy 
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inkább nincs szükség Ön szerint…?) 

 
Ahogyan az az országos és regionális adatokból is jól látható, a fiataloknak csak mérsékelten van lehe-
tőségük szervezett keretek között beleszólni a helyi közügyekbe, hiszen települési szintű diákönkor-
mányzat működéséről csupán a fiatalok 40 százalékának van ismerete. 
A 2020-as ifjúságkutatás keretében arra is lehetőség nyílt, hogy megismerjük a fiatalok véleményét 
korosztályuk helyi, illetve országos közügyekre gyakorolt hatásának megítéléséről.  
 

31. ábra: Fiatalok beleszólási lehetősége a közügyekbe (N=2000, NDÉL-ALFÖLD=252), átlag a kérdésekre adott skálaválaszok 
alapján, ahol az 1=egyáltalán nincs lehetőségük, 5=nagyon sok lehetőségük van 

(Forrás: Magyar Ifjúság 2020 Ön szerint mennyi lehetőségük van a fiataloknak beleszólni a helyi közügyekbe? És 
mennyi lehetőségük van a fiataloknak beleszólni az országos közügyekbe?) 

 
A dél-alföldi fiatalok az országos átlaghoz, illetve a többi régióhoz képes is borulátóbbak a tekintetben, 
hogy a helyi közügyek alakulásában a fiataloknak is van némi beleszólása: az átlagérték 2,19, míg az 
országos átlag 2,49. A válaszok alapján arra lehet következtetni, hogy a fiatalok alapvetően úgy gon-
dolják, hogy korosztályuknak nincs jelentős ráhatása a helyi közügyek alakulására. Ennél is pesszimis-
tább a vélekedésük az országos szintű közügyek befolyásolása tekintetében, hiszen sem a dél-alföldi 
2,1, sem pedig az országos 2,39-os átlagérték nem azt sugallják, hogy a fiatalok önmagukra, mint a 
jövőjüket is jelentősen befolyásoló közügyek alakítóira tekintenek.  
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A 2020-as adatfelvétel során egy 2000 fős mintán azt is vizsgálták a kutatók, hogy milyen civil társa-
dalmi aktivitást mutatnak a fiatalok. A felmérésben arra a kérdésre kellett a fiataloknak válaszolniuk, 
hogy az elmúlt év során részt vettek-e valamilyen egyesület, alapítvány, önkéntes társulás, csoport, 
mozgalom, közösség életében? 
Az alábbi diagrammon összefoglalt adatok alapján megállapítható, hogy a dél-alföldi válaszadók az or-
szágos átlagnál minimálisan nagyobb mértékű közösségi aktivitást mutatnak, hiszen 6 százalékuk szá-
molt be arról, hogy az elmúlt egy év során részt vettek civil közösségek munkájában. Ez az országos 
átlagnál (5 százalék) némileg magasabb ugyan, de az aktivitás mértékét tekintve ez az arány is rendkívül 
alacsonynak tekinthető. Mindez azt jelenti, hogy a civil társadalmi élet csekély mértékben van jelen a 
fiatalok életében.  

32. ábra: Fiatalok közösségi részvétele (N=2000, NDÉL-ALFÖLD=252), százalék 
(Forrás: Magyar Ifjúság 2020, Kapcsolódott-e az elmúlt egy év során valamilyen egyesülethez, alapítványhoz, önkéntes tár-

suláshoz, csoporthoz, mozgalomhoz, közösséghez?) 

 

Mentor program 
A fiatalok nagyobb mértékű bevonása, illetve az ifjúsági közösségek és szolgáltatások fejlesztése érde-
kében 2017. évtől kezdődően az Erzsébet Ifjúsági Alap (korábban: Új Nemzedék Központ) 6 kiemelt 
EFOP konstrukció szakmai mentorálásában vett részt. Kiemelt prioritással bírt a települési szintű ifjú-
sági és önkéntes programok tervezési folyamatainak segítése, az alulról szerveződő, formális és infor-
mális közösségek igényeire történő reagálás. A mentorhálózat szakmai napokat, workshopokat szerve-
zett. 
A mentor program keretében az alábbi pályázati konstrukciók nyerteseinek szakmai támogatására ke-
rült sor: 
EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon 
A felhívás célja az volt, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, 
illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon. 
EFOP-1.2.2-15 Ifjúsági programok támogatása 
A felhívás célja az volt, hogy az ifjúsági korosztály közösségi aktivitását ösztönző programok valósulja-
nak meg, a társadalmi együttműködés erősítésével. E célok eléréséhez az ifjúsági korosztály aktív köz-
reműködésére építve, a közösségi aktivitás előmozdításával, a helyi közösségek és az önkéntesség 
megerősítésével kívánt hozzájárulni. 
EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével 
A konstrukció célja az volt, hogy elősegítse az egyházi és civil szervezetek számára új kisközösségek 
létrehozását, fejlesztését a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a meglévő közösségek 
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megerősítése érdekében. 
EFOP-1.3.6-16 Ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatása 
A támogatás célja az volt, hogy támogassa a közösségfejlesztést, a közösségi összetartozás erősítését, 
a hazai közösségi nevelés továbbfejlesztését, a minőségi neveléshez, cselekvő közösségi létformához 
való hozzáférés egyenlő esélyekkel történő biztosítását. 
EFOP-1.3.7-17 A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevé-
kenységének bővítésével 
A felhívás célja az egyházi és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítése volt, to-
vábbá a társadalmi esélyegyenlőség fokozása, az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni 
többszintű fellépés támogatása és ezzel párhuzamosan a hátránykompenzáció megvalósítása volt. 
EFOP-1.3.8-17 Önkéntesség személyre szabva 
A pályázati konstrukció célja a középiskolai tanulmányokat követően hasznos állampolgári ismeretek 
megszerzésének biztosítása a tudatos pályaválasztás megalapozása érdekében, továbbá a Covid-19, a 
koronavírus fertőzés elleni küzdelemben a megelőzés és a károk csökkentése érdekében tevékenykedő 
önkéntesek bevonása, a tapasztalatszerzés biztosítása érdekében. 
 
A megvalósítás során a támogatásban részesült szervezetek felmerült kérdéseiket feltehették a men-
toruknak, aki a projekt megvalósítási időszaka alatt folyamatosan kapcsolatban állt a hozzájuk rendelt 
támogatottakkal. A mentorálások, tanácsadások személyesen, telefonon, illetve a világjárvány idősza-
kában online zajlottak.  
A mentorálási időszak alatt országosan több, mint hatvanezer program, esemény, rendezvény került 
megvalósításra, a kedvezményezettek részére pedig több, mint száz EFOP projektmegvalósításhoz kap-
csolódó szakmai program került lebonyolításra. 
 
Országosan a mentorprogramba 963 támogatott projekt került bevonásra, melyek közül 191 projekt, 
azaz a támogatott programok 19,8 százaléka a dél-alföldi régióban valósult meg. 
Az alábbi táblázat tartalmazza a régióban mentorált projektek megoszlását pályázati konstrukciók és 
megyék szerinti bontásban: 

 

6. táblázat: Mentorprogramba vont projektek a dél-alföldi régióban, megyénként, pályázati konstrukciónként  
(Forrás: Erzsébet Ifjúsági Alapítvány) 

Pályázati konstrukció 
Bács-Kiskun megye 

(db) Békés megye (db) Csongrád-Csanád me-
gye (db) 

EFOP-1.2.11-16 5 5 4 
EFOP-1.2.2-15 0 4 6 
EFOP-1.3.5-16 27 39 40 
EFOP-1.3.6-16 0 0 0 
EFOP-1.3.7-17 19 18 17 
EFOP-1.3.8-17 3 1 3 
Mindösszesen 54 67 70 

 

A támogatott szervezetek projektjeinek listáját megyei bontásban az alábbi táblázat tartalmazza: 

Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 

Bács-Kiskun Mélykút 

EFOP-1.3.5-16-2016-00017 - Felső-Bácskai 
mozgáskorlátozottak és egészségkároso-
dottak társadalmi szerepvállalásának és kö-
zösségépítésének fejlesztése 

Kálvin János Református Szoci-
ális Szolgáltató Központ 

Bács-Kiskun Baja EFOP-1.3.5-16-2016-00018 - „Bácskaiak a 
Bácskaiakért” 

Mozgássérültek és Barátaik 
Miskolc Városi Egyesülete 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 

Bács-Kiskun Baja EFOP-1.3.5-16-2016-00019 - „Hallássérül-
tek Integrált Közösségfejlesztése” 

Felső- Kiskunsági Közösségi 
Munkások Egyesülete 

Bács-Kiskun Kiskőrös 
EFOP-1.3.5-16-2016-00165 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével Kiskőrösön 

Nagyecsed Városért Egyesület 

Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza EFOP-1.3.5-16-2016-00209 - „Fogyatékkal 
élő emberek generációs hídjai" 

A keresett kifejezés (EFOP-
1.3.5-16-2017-00105) egyetlen 
dokumentumban sem található 
meg. 

Bács-Kiskun Baja EFOP-1.3.5-16-2016-00210 - Összefogás a 
Felsőbácskai Fogyatékosokért 

Mezőberény Város Önkor-
mányzata 

Bács-Kiskun Kiskunhalas 
EFOP-1.3.5-16-2016-00224 - EGYÜTT - EGY-
MÁSÉRT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKKAL 
KISKUNHALASON ÉS KÖRNYÉKÉN 

Szentlőrinc Város Önkormány-
zat 

Bács-Kiskun Kecskemét 

EFOP-1.3.5-16-2016-00241 - "Tudás- és a 
tapasztalatmegosztás a közösségépítés 
szolgálatában" - Hidak és szellemi átjárók - 
generációk, társadalmi rétegek és kultúrák 
között 

Pálháza Város Önkormányzata 

Bács-Kiskun Madaras 
EFOP-1.3.5-16-2016-00244 - "A zene, ami 
összeköt - Közösségfejlesztés a társadalmi 
szerepvállalás erősítéséért" 

Ács Város Önkormányzata 

Bács-Kiskun Harta 
EFOP-1.3.5-16-2016-00265 - Határtalan 
Harta - Kézműves közösségpont és prog-
ramsorozat 

Harkány Város Önkormányzata 

Bács-Kiskun Kecskemét 

EFOP-1.3.5-16-2016-00331 - Helyi közössé-
gek ereje! - „Önkéntes fiatalok közösségei” 
hálózat módszertani fejlesztése, szakmai 
programjának kialakítása és megvalósítása 
az értékközpontú élet előtérbe helyezése 
érdekében. 

Fogd a Kezem Alapítvány 

Bács-Kiskun Bácsalmás 
EFOP-1.3.5-16-2016-00367 - Generációk 
együtt a közösségekért a bácsalmási járás-
ban 

Szivárvány Autizmus Közhasznú 
Egyesület 

Bács-Kiskun Kecskemét 

EFOP-1.3.5-16-2016-00405 - EFOP-1.3.5-16 
"Társadalmi szerepvállalás erősítése a kö-
zösségek fejlesztésével" az "Amit ifjú ko-
runkban vetettünk, azt aratjuk később" ala-
pítvány megvalósításában 

Bakta szol Alapítvány 

Bács-Kiskun Kiskunhalas 
EFOP-1.3.5-16-2016-00447 - Zsidó közösség 
társadalmi szerepvállalásának erősítése Kis-
kunhalason 

Szirmabesenyői Görögkatolikus 
Parókia 

Bács-Kiskun Bugac 
EFOP-1.3.5-16-2016-00510 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével 

Timári Görögkatolikus Egyház-
község 

Bács-Kiskun Kiskunmajsa EFOP-1.3.5-16-2016-00575 - „Aranyos ge-
nera(K)ciók” 

Mozgáskorlátozottak Békés 
Megyei Egyesülete 

Bács-Kiskun Bácsalmás EFOP-1.3.5-16-2016-00600 - "Önként, közö-
sen, hittel a bácsalmási járásban" Karcsaiak Karcsáért Egyesület 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 

Bács-Kiskun Kiskunhalas 

EFOP-1.3.5-16-2016-00603 - A lovas és ha-
gyományőrző helyi közösségek társadalmi 
szerepvállalásának és aktivitásának erősí-
tése a huszárhagyományok ápolásában és 
népszerűsítésében 

Mándoki Református Egyház-
község 

Bács-Kiskun Kiskunhalas EFOP-1.3.5-16-2016-00778 - Együtt a halasi 
kultúráért 

"Hegyalja Kapuja" Mozgáskor-
látozottak és Fogyatékkal Élők 
Egyesülete 

Bács-Kiskun Kecskemét EFOP-1.3.5-16-2016-00785 - Szentcsalád 
Plébánia a közösségekért 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Nyugdíjasok Kulturális és Ér-
dekvédelmi Egyesülete 

Bács-Kiskun Bácsbokod 
EFOP-1.3.5-16-2016-00789 - "Táncolj Ve-
lünk! - Idősek és fiatalok együtt a közössé-
gek fejlesztéséért" 

Solti Református Egyházközség 

Bács-Kiskun Kecskemét 

EFOP-1.3.5-16-2016-00831 - Gyermekkert 
Kecskeméti Waldorf Egyesület szervezésé-
ben megvalósuló, társadalmi szerepvállalást 
erősítő, közösségfejlesztő programok 

Magyar Vöröskereszt 

Bács-Kiskun Baja 
EFOP-1.3.5-16-2016-00884 - A Francovilla 
Kulturális Egyesület társadalmi szerepválla-
lásának erősítése 

Francovilla Kulturális Egyesület 

Bács-Kiskun Kecskemét 

EFOP-1.3.5-16-2016-00890 - Kisközösségek 
létrehozása az önkéntes tevékenységekre 
való hajlandóság növelésének érdekében, 
generációk közötti együttműködés és kap-
csolattartás javításával Kecskeméten 

Kecskeméti Szent László Lions 
Club Egyesület 

Bács-Kiskun Kalocsa EFOP-1.3.5-16-2016-00916 - Kalocsa kör-
nyéki népi játékok régen és ma 

Kalocsai Bokréta Népművészeti 
Egyesület 

Bács-Kiskun Tass 
EFOP-1.3.5-16-2016-00966 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése és a helyi közössé-
gek fejlesztése Tasson 

Tassi Református Egyházközség 

Bács-Kiskun Baja EFOP-1.3.5-16-2016-00975 - Nemzedékek 
összefogása a közösségért 

Életben Maradni Közhasznú 
Mentő Alapítvány 

Bács-Kiskun Izsák 
EFOP-1.2.11-16-2017-00015 - Izsák és Kis-
kunmajsa otthonteremtő- és életpálya ter-
vezést segítő programja 

Izsák Város Önkormányzata 

Bács-Kiskun Solt 
EFOP-1.2.11-16-2017-00017 - Solt és 
Akasztó otthonteremtő-, és életpálya terve-
zést segítő programja. 

Solt Város Önkormányzat 

Bács-Kiskun Kunszentmiklós 
EFOP-1.2.11-16-2017-00021 - Kunszentmik-
lós otthonteremtő-, és életpálya tervezést 
segítő programja 

Kunszentmiklós Város Önkor-
mányzata 

Bács-Kiskun Kiskőrös EFOP-1.2.11-16-2017-00054 - FÉSZEKRAKÓ 
program Kiskőrösön Kiskőrös Város Önkormányzata 

Bács-Kiskun Tompa 
EFOP-1.2.11-16-2017-00055 - Esély Otthon 
- Tompa város népességmegtartó képesség-
ének javítása 

Tompa Város Önkormányzata 

Bács-Kiskun Kiskőrös 
EFOP-1.3.7-17-2017-00021 - Hátránykom-
penzációs tevékenységek fejlesztése a helyi 
közösségek bevonásával 

 Római Katolikus Plébánia 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 

Bács-Kiskun Kalocsa 
EFOP-1.3.7-17-2017-00067 - CSOMÓPONT 
KALOCSÁN (A CSÓKA-PROGRAM): KÖZÖS-
SÉGFEJLESZTÉS ÉS HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ 

Magyar Pünkösdi Egyház 

Bács-Kiskun Kecskemét 

EFOP-1.3.7-17-2017-00113 - „Jöjjetek hoz-
zám mindnyájan, akik elfáradtatok …, én fel-
üdítlek titeket.” (Mt 11,28) Egyházak és civi-
lek a Rév Szolgálat hátrányos helyzetű pszi-
chiátriai betegei, szenvedélybetegei, lelki-
gondozásra szorulói felkarolásáért és integ-
rálásáért 

RÉV Szenvedélybeteg-segítő 
szolgálat 

Bács-Kiskun Kecel 
EFOP-1.3.7-17-2017-00154 - Szemléletfor-
málás Kecelen, avagy hátránykompenzációs 
program a közösségek létrejöttéért. 

Szent András Evangelizációs 
Alapítvány 

Bács-Kiskun Bácsalmás 
EFOP-1.3.7-17-2017-00235 - Szent Antal 
misszió a bácsalmási fiatalok és családok kö-
zösségeiért 

Római Katolikus Plébánia Bács-
almás 

Bács-Kiskun Fülöpszállás EFOP-1.3.7-17-2017-00239 - Hátránykom-
penzáció és közösségfejlesztés Fülöpön Örömhír Média Alapítvány 

Bács-Kiskun Kecskemét 
EFOP-1.3.7-17-2017-00259 - Közösségfej-
lesztő tevékenységek megvalósítása a Kecs-
keméti Református Egyházközség által 

Kecskeméti Református Egy-
házközség 

Bács-Kiskun Kunszentmiklós EFOP-1.3.7-17-2017-00278 - Társadalmi ko-
hézió erősítése Kunszentmiklóson 

Baksay Sándor Református 
Gimnázium és Általános Iskola 

Bács-Kiskun Kiskunhalas 
EFOP-1.3.7-17-2017-00289 - A társadalmi 
kohézió erősítése a Kalocsa-Kecskeméti Fő-
egyházmegyében 

Római Katolikus Főplébánia 

Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 

EFOP-1.3.7-17-2017-00291 - „Generációk 
Háza” A társadalmi esélyegyenlőség foko-
zása és hátrányos megkülönböztetés elleni 
fellépés, társadalmi felzárkóztatás Kiskun-
félegyházán, Senior Közösségi tér és szabad-
idő centrum kialakításán keresztül 

Mozgáskorlátozottak Kiskunfél-
egyházi Egyesülete 

Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 

EFOP-1.3.7-17-2017-00292 - „Új Generáció” 
A társadalmi esélyegyenlőség fokozása és 
hátrányos megkülönböztetés elleni fellé-
pés, társadalmi felzárkóztatás és a szabad-
idő hasznos eltöltésének elősegítése Kis-
kunfélegyházán az Ifjúsági Közösségi tér se-
gítségével 

HumanumSalma Humanitárius 
Alapítvány 

Bács-Kiskun Baja 
EFOP-1.3.7-17-2017-00295 - Civilek és egy-
házak a hátrányos helyzetűek esélyegyenlő-
ségének biztosításáért 

Mozgáskorlátozottak Dél Bács-
Kiskun Megyei Egyesülete 

Bács-Kiskun Kerekegyháza 

EFOP-1.3.7-17-2017-00310 - Kerekegyházi 
és fülöpházi összefogás, hogy "... olyan 
egészséges légy, amilyen jó dolga van a lel-
kednek." 3Jn 2 

Kerekegyháza-Fülöpháza-Kun-
puszta-Kunbaracsi Református 
Társegyházközség 

Bács-Kiskun Mélykút 
EFOP-1.3.7-17-2017-00340 - Társadalmi ko-
hézió erősítése közösségfejlesztő tevékeny-
ségek bővítésével 

Mozgáskorlátozottak Mélykúti 
Egyesülete 

Bács-Kiskun Soltszentimre EFOP-1.3.7-17-2017-00346 - Hittel és tettel  Solti Református Egyházközség 



34 
 

Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 
a mélyszegénységben élőkért - Missziós te-
vékenységek a Solti Református Egyházköz-
ségben 

Bács-Kiskun Kecskemét EFOP-1.3.7-17-2017-00348 - Rendíthetetlen 
hittel együtt az úton Városi Szociális Közalapítvány 

Bács-Kiskun Baja 

EFOP-1.3.7-17-2017-00352 - "Közös esély" - 
a Bababirtok Egyesület, a bajai Szent István 
Plébánia és a szeremlei Római Katolikus Plé-
bánia közösségfejlesztő tevékenységei 

Bababirtok Egyesület 

Bács-Kiskun Mélykút 
EFOP-1.3.7-17-2017-00370 - Nagycsaládo-
sok és a Római Katolikus Plébánia együtt-
működése Mélykúton 

Nagycsaládosok Mélykúti Egye-
sülete 

Bács-Kiskun Kecskemét EFOP-1.3.7-17-2017-00383 - Együtt a Moz-
gáskorlátozottakért 

Mozgáskorlátozottak Bács-Kis-
kun Megyei Egyesülete 

Bács-Kiskun Kecskemét 
EFOP-1.3.8-17-2017-00019 - Önkéntesség 
személyre szabva a Bácsalmási és a Kecske-
méti kistérségben 

Hírös Diák Alapítvány 

Bács-Kiskun Baja EFOP-1.3.8-17-2017-00037 - Önkéntesség 
személyre szabva a Bababirtok Egyesületnél Bababirtok Egyesület 

Bács-Kiskun Kecskemét EFOP-1.3.8-17-2017-00040 - Önkéntesség 
személyre szabva a Silencio Hitközösséggel "Silencio" Hitközösség 

Békés Csabacsűd 
EFOP-1.3.5-16-2016-00005 - „Csabacsűdi 
társadalmi szerepvállalás erősítése a közös-
ségek fejlesztésével” 

Gondoskodás Egy Életen Át Ala-
pítvány 

Békés Mezőhegyes 

EFOP-1.3.5-16-2016-00011 - Generációs kö-
zösségfejlesztő komplex programok szerve-
zése és megvalósítása a mezőkovácsházai 
kistérségben 

Főnix Kulturális és Ifjúsági Egye-
sület 

Békés Békéscsaba 
EFOP-1.3.5-16-2016-00026 - Közösségek 
fejlesztése a népművészet eszköztárával Bé-
kés megyében 

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egye-
sület 

Békés Békéscsaba EFOP-1.3.5-16-2016-00113 - Nyitott Szem-
mel az Önkéntességre Magyar Pünkösdi Egyház 

Békés Gyula 
EFOP-1.3.5-16-2016-00135 - A társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével Békéscsabán 

Civil Közösségért Alapítvány 

Békés Békéscsaba 
EFOP-1.3.5-16-2016-00137 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével 

Tuttu Mikka- Makka Gyermek 
és Ifjúsági Egyesület 

Békés Békéscsaba EFOP-1.3.5-16-2016-00145 - ÖN-KÉNT 
Koinonia Sátoraljaújhelyért és 
Zemplénért Baráti Közhasznú 
Egyesület 

Békés Újkígyós EFOP-1.3.5-16-2016-00168 - "Önként a 
nagycsaládosokért" 

Farkaspagony Ifjúsági és Sport 
Egyesület 

Békés Gyula 
EFOP-1.3.5-16-2016-00204 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével Gyulán 

Ringató Magyar Zenei Nevelési 
Alapítvány 

Békés Medgyesegyháza EFOP-1.3.5-16-2016-00212 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a Medgyesegyházi Kistelek Városi Önkormányzat 
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Nebulókért Alapítvány által 

Békés Kötegyán EFOP-1.3.5-16-2016-00228 - „Én és az én 
házam népe…” 

Komárom Város Önkormány-
zata 

Békés Békéscsaba 
EFOP-1.3.5-16-2016-00245 - "Önkéntes-
ségre fel!" - programok a civil társadalom 
megerősítéséért Békéscsabán 

Kunszentmiklós Város Önkor-
mányzata 

Békés Békéscsaba 
EFOP-1.3.5-16-2016-00261 - Generációk 
egymás között – önkéntes helyi közösségek 
a családok szolgálatában. 

Nyírbogát Nagyközség Önkor-
mányzata 

Békés Csanádapáca EFOP-1.3.5-16-2016-00272 - Vedd ki a Ré-
szed! 

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata 

Békés Gyula EFOP-1.3.5-16-2016-00273 - "Pont Neked!" Balmazújváros Város Önkor-
mányzata 

Békés Békéscsaba EFOP-1.3.5-16-2016-00274 - Innovációval a 
közösségekért! 

Mezőcsát Város Önkormány-
zata 

Békés Békéscsaba EFOP-1.3.5-16-2016-00294 - Önkéntesség a 
szociális ellátásban Fertőd Város Önkormányzata 

Békés Gyula EFOP-1.3.5-16-2016-00296 - Önkéntesek az 
idősek otthoni ellátásában Szarvas Város Önkormányzata 

Békés Békéscsaba EFOP-1.3.5-16-2016-00347 - Közösségfej-
lesztés Békés megyében Együtt Európáért Alapítvány 

Békés Békés 

EFOP-1.3.5-16-2016-00402 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Nefelejcs Békési Kulturális és 
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület kivi-
telezésében 

Nefelejcs Békési Kulturális és 
Hagyományőrző Közhasznú 
Egyesület 

Békés Mezőkovácsháza EFOP-1.3.5-16-2016-00417 - Itt a Helyed! Nyíregyháza - Kertvárosi Refor-
mátus Egyházközség 

Békés Gyula EFOP-1.3.5-16-2016-00473 - "Újra együtt" 
Békés megyében! Szent István Király Plébánia 

Békés Békéscsaba EFOP-1.3.5-16-2016-00480 - Vöröskereszt a 
közösségfejlesztésért. EuroConsult Alapítvány 

Békés Mezőberény 

EFOP-1.3.5-16-2016-00505 - „Apáról fiúra” 
Ősi kézműves mesterségek és életbölcses-
ségek átadása, generációk egymás között a 
társadalmi összetartozás megerősítéséért 

Debrecen-Kerekestelepi Refor-
mátus Egyházközség 

Békés Békéscsaba EFOP-1.3.5-16-2016-00507 - Közösségi 
egyensúly Paksi Református Egyházközség 

Békés Vésztő 
EFOP-1.3.5-16-2016-00509 - Sérültek és 
épek közösségi kapcsolatainak erősítése ön-
kéntesek bevonásával 

Cigándi Református Egyházköz-
ség 

Békés Köröstarcsa EFOP-1.3.5-16-2016-00512 - Összeköt a 
Mályvavirág 

Leveleki Görögkatolikus Egy-
házközség 

Békés Újkígyós EFOP-1.3.5-16-2016-00543 - Közösen a kö-
zösségért 

Újfehértói Görögkatolikus Egy-
házközség 

Békés Békéscsaba EFOP-1.3.5-16-2016-00555 - „Önként a 
roma kultúráért” 

Hon Kulturális és Művészeti 
Alapítvány 

Békés Mezőberény EFOP-1.3.5-16-2016-00587 - Közösségfej- Nagykanizsai Jézus Szíve Plébá-
nia 
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lesztés a társadalmi összetartozás megerő-
sítéséért és pozitív változások elősegítésé-
ért 

Békés Békés 

EFOP-1.3.5-16-2016-00654 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Békési Városvédő és Szépítő 
Egyesület kivitelezésében 

Nyíracsádi Görögkatolikus Pa-
rókia 

Békés Békéscsaba EFOP-1.3.5-16-2016-00737 - „Bontsuk le a 
falat” 

Nógrád Megyei Tudományos Is-
meretterjesztő Egyesület 

Békés Medgyesegyháza EFOP-1.3.5-16-2016-00800 - „Mozgásba 
hozva” Pondera Egyesület 

Békés Nagybánhegyes 
EFOP-1.3.5-16-2016-00811 - A társadalmi 
szerepvállalás erősítése Nagybánhegyesen 
és térségében 

Körösnagyharsányért Egyesület 

Békés Szarvas 
EFOP-1.3.5-16-2016-00818 - Közös nevező" 
Társadalmi szerepvállalás erősítése közös-
ségek fejlesztésével 

Országos Mentőszolgálat 

Békés Szeghalom 
EFOP-1.3.5-16-2016-00864 - Én, te, ő, mi, ti, 
ők - a sárréti civilek közösségfejlesztő prog-
ramja 

Nyírségi Hospice Alapítvány 

Békés Szarvas 
EFOP-1.3.5-16-2016-00921 - Civil közössé-
gek aktivitásának ösztönzése Mezőkovács-
házán és Szarvason 

Civil Közösségért Alapítvány 

Békés Körösnagyhar-
sány 

EFOP-1.3.5-16-2016-00960 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése Körösnagyharsány-
ban 

Körösnagyharsányért Egyesület 

Békés Gyula EFOP-1.3.5-16-2016-00985 - Közösségek 
építése Sarkad Város és térsége területén 

Mozgáskorlátozottak Dél-al-
földi Regionális Egyesülete 
Gyula 

Békés Mezőberény EFOP-1.2.11-16-2017-00002 - A város a Tié-
tek a város Értetek 

Mezőberény Város Önkor-
mányzata 

Békés Dévaványa EFOP-1.2.11-16-2017-00003 - Teremts 
Esélyt Program - Dévaványa 

Dévaványa Város Önkormány-
zata 

Békés Békés 
EFOP-1.2.11-16-2017-00046 - Esélyt a fiata-
loknak - Békés város ifjúságsegítő prog-
ramja 

Békés Város Önkormányzata 

Békés Vésztő 
EFOP-1.2.11-16-2017-00047 - Esély Otthon 
Vésztő városában - esélyteremtő program a 
fiatal korosztály részére 

Vésztő Város Önkormányzata 

Békés Szarvas EFOP-1.2.11-16-2017-00060 - "Szarvas ha-
zavár!"- Esélyteremtő program fiataloknak Szarvas Város Önkormányzata 

Békés Mezőkovácsháza EFOP-1.2.2-15-2016-00052 - Mozdulj! - Ifjú-
sági programok Békés megyében Egyensúly AE Egyesület 

Békés Medgyesegyháza EFOP-1.2.2-15-2016-00216 - Ifjúsági progra-
mok Medgyesegyházán 

Egyéni és Társadalmi Felelős-
ségvállalásért Alapítvány 

Békés Köröstarcsa EFOP-1.2.2-15-2016-00251 - Kinyílik a mály-
vavirág - légy Te is az önkéntesünk "Mályvavirág" Alapítvány 

Békés Kötegyán EFOP-1.2.2-15-2016-00015 - "Egy ifjú pedig  Kötegyáni Református Egyház-
község 
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követé őt" - programok fiataloknak a Köte-
gyáni Református Egyházközségben 

Békés Szarvas 

EFOP-1.3.7-17-2017-00013 - Megelőzést, 
hátránykompenzációt és együttélést támo-
gató helyi közösségfejlesztés egyházi diakó-
niai és civil együttműködésben Szarvason 

 Szarvasi Ótemplomi Evangéli-
kus Egyházközség 

Békés Kétsoprony 

EFOP-1.3.7-17-2017-00038 - Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye Közösségfejlesztése – 
Kétsoprony - Az Egyház és a civilek összefo-
gása a kétsopronyi közösségösszetartás és 
fejlesztés érdekében 

Szent István Király Plébánia 

Békés Gyomaendrőd 

EFOP-1.3.7-17-2017-00045 - Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye Közösségfejlesztése – 
Gyomenrőd – A társadalmi kohézió erősí-
tése a Szeged-Csanádi Egyházmegyében a 
gyomaendrődi Szent Imre Plébánia közös-
ségfejlesztő tevékenységének bővítésével 

Szent Imre Plébánia 

Békés Csorvás 

EFOP-1.3.7-17-2017-00046 - Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye Közösségfejlesztése – 
Csorvás - A Szeged-Csanádi Egyházmegye 
Nagy Szent Teréz Plébániájának tudatos és 
építkező közösség közösségfejlesztése 

Nagy Szent Teréz Plébánia 

Békés Magyarbánhe-
gyes 

EFOP-1.3.7-17-2017-00048 - Az Egyház és a 
civilek kapcsolata Terjék Ferenc nyomán Szűz Mária Szent Neve Plébánia 

Békés Újkígyós 

EFOP-1.3.7-17-2017-00054 - Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye Közösségfejlesztése – Új-
kígyós - A társadalmi kohézió erősítése a 
Szűz Mária Szent Neve Plébánia és a Keresz-
tény Ifjúságért Alapítvány közösségfejlesztő 
tevékenységének bővítésével 

Szűz Mária Szent Neve Plébánia 

Békés Elek 

EFOP-1.3.7-17-2017-00055 - A Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye közösségfejlesztése – 
Elek - „Arról fogja megtudni mindenki, hogy 
az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek 
egymást.” (Jn. 13; 35) 

Sarlós Boldogasszony Plébánia 

Békés Békéscsaba 
EFOP-1.3.7-17-2017-00058 - A Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye Páduai Szent Antal Plé-
bániája a közösségi megújulásért 

Páduai Szent Antal Plébánia 

Békés Kötegyán EFOP-1.3.7-17-2017-00094 - „Egy szívvel és 
egy lélekkel.” 

Kötegyáni Református Egyház-
község 

Békés Orosháza EFOP-1.3.7-17-2017-00096 - Szentetornyai 
integráció 

Orosházi Evangélikus Egyház-
község 

Békés Békéscsaba EFOP-1.3.7-17-2017-00133 - Együtt az 
esélyegyenlőségért Békés Megyében 

Mozgáskorlátozottak Békés 
Megyei Egyesülete 

Békés Füzesgyarmat 

EFOP-1.3.7-17-2017-00164 - Társadalmi ko-
hézió erősítése a Füzesgyarmati Református 
Egyházközség és az Ösvény Esélynövelő Ala-
pítvány együttműködésével közösségfej-
lesztő tevékenységek által 

 Füzesgyarmati Református 
Egyházközség 
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Békés Körösladány 

EFOP-1.3.7-17-2017-00277 - Közösségfej-
lesztés Körösladányban a református egy-
ház és helyi civil szervezet együttműködésé-
vel 

Körösladányi Református Egy-
házközség 

Békés Békéscsaba EFOP-1.3.7-17-2017-00312 - Közösségfej-
lesztő program az Adventum Központnál Adventum Központ 

Békés Sarkadkeresztúr 
EFOP-1.3.7-17-2017-00318 - Közösségfej-
lesztés Sarkadon a református egyház és he-
lyi civil szervezet együttműködésével. 

Sarkad-Belvárosi Református 
Egyházközség 

Békés Békés EFOP-1.3.7-17-2017-00324 - Egymással egy-
másért Békés megyében Közösségi Misszió 

Békés Zsadány 
EFOP-1.3.7-17-2017-00351 - Közösségfej-
lesztés Zsadányban a református egyház és 
a helyi civil szervezet együttműködésével 

Zsadányi Református Egyház-
község 

Békés Körösnagyhar-
sány 

EFOP-1.3.7-17-2017-00371 - Helyi összefo-
gás erősítése a hátránykompenzációért Kö-
rösnagyharsányban 

Körösnagyharsányért Egyesület 

Békés Szarvas 

EFOP-1.3.8-17-2017-00021 - Önkéntesség 
személyre szabva, az öngondoskodás és a 
tudatos életvitelre alkalmassá válás érdeké-
ben Békés megyében 

Civil Közösségért Alapítvány 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.5-16-2016-00056 - Orpheus Ön-

kéntes Közösség 
Bázis Gyermek és Ifjúsági Egye-
sület 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.5-16-2016-00088 - Közösséghez 

tartozni ÉLIM Szolgálat 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.5-16-2016-00141 - A mi időnk Pécs-Baranyai Origó-Ház Egye-

sület 

Csongrád-
Csanád Mártély 

EFOP-1.3.5-16-2016-00150 - "Hogy Életük 
Legyen" Alapítvány az Ifjúságért szervezésé-
ben megvalósuló, társadalmi szerepvállalást 
erősítő, közösségfejlesztő programok 

Idősekért Bőcs Alapítvány 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.5-16-2016-00167 - "EFOP-1.3.5-
16 konstrukció Társadalmi szerepvállalás 
erősítése a közösségek fejlesztésével" 

Zempléni Fiatalok Határok Nél-
küli Együttműködéséért Egye-
sület 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.5-16-2016-00197 - Önkéntesen az 
önkéntességért: egy PONT, ahol megtalál-
juk, hogyan segíthetsz 

Mozgáskorlátozottak Dél-al-
földi Regionális Egyesülete 
Gyula 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.5-16-2016-00199 - Önkéntes 
fenntarthatósági társadalmi és közösségi 
programok megvalósítása a dél-alföldi régi-
óban 

Kör Alapítvány 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.5-16-2016-00211 - Közösségi 

erőnlét 
Dévaványa Város Önkormány-
zata 

Csongrád-
Csanád Üllés EFOP-1.3.5-16-2016-00215 - Társadalmi fe-

lelősségvállalás Üllésen 
Földes Nagyközség Önkor-
mányzata 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.5-16-2016-00218 - Idősként élet-

vidáman, egészségesen, aktívan Ecséd Községi Önkormányzat 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.5-16-2016-00285 - Nemzedékszö-

vet – a kötelék, mely összetart! 
Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzata 
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Csongrád-
Csanád Újszentiván EFOP-1.3.5-16-2016-00291 Deszk Község Önkormányzata 

Csongrád-
Csanád Makó 

EFOP-1.3.5-16-2016-00321 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a makói közösségek 
fejlesztésével 

Ökocsiga Közhasznú Egyesület 

Csongrád-
Csanád Deszk 

EFOP-1.3.5-16-2016-00323 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a Boldogok a Szegé-
nyek Alapítvány programja keretében 

Első Nyírségi Fejlesztési Társa-
ság 

Csongrád-
Csanád 

Hódmezővásár-
hely 

EFOP-1.3.5-16-2016-00457 - Közösségfej-
lesztés az IRISZ Gyógylovaglás és Lovastorna 
Alapítványnál 

Fehér Gyűrű Közhasznú Egye-
sület 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.5-16-2016-00485 - Gyálaréti kö-

zösségek fejlesztéséért 
Pécsi Városszépítő és Város-
védő Egyesület 

Csongrád-
Csanád Szatymaz EFOP-1.3.5-16-2016-00529 - CSODÁS HA-

GYATÉKUNK AKADÉMIA 
Nyíregyháza-Örökösföldi Gö-
rögkatolikus Egyházközség 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.5-16-2016-00557 - EGY-MÁSÉRT – 
Társadalmi felelősségvállalás erősítése 
Ópusztaszeren 

Dugonics András Piarista Gim-
názium Alapfokú Művészeti Is-
kola és Kollégium 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.5-16-2016-00591 - A Dél-Alföldi 
Regionális Társadalomtudományi Kutatási 
Egyesület társadalmi szerepvállalásának 
erősítése 

Szent András Evangelizációs 
Alapítvány 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.5-16-2016-00594 - „Generációk 
egymás között – önkéntes helyi közösségek 
a családok szolgálatában” 

Bakonycsernyei Evangélikus 
Egyházközség 

Csongrád-
Csanád 

Hódmezővásár-
hely 

EFOP-1.3.5-16-2016-00612 - Közösségfej-
lesztés Hódmezővásárhelyen Székesegyházi Főplébánia 

Csongrád-
Csanád Ruzsa 

EFOP-1.3.5-16-2016-00649 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével Az Intelligens Faluért Egyesület 
közreműködésével 

Az Intelligens Faluért Egyesület 

Csongrád-
Csanád Ruzsa 

EFOP-1.3.5-16-2016-00656 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a Ruzsai Iskolai 
Egyesület közreműködésével 

Vajai Református Egyházközség 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.5-16-2016-00677 - A Katolikus 
Egyetemisták és Főiskola Egyesülete társa-
dalmi szerepvállalásának erősítése 

Szirom Szociális Igazságossá-
gért A Roma Foglalkoztatással 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.5-16-2016-00681 - "Az Agora Ala-
pítvány társadalmi szerepvállalásának meg-
erősítése" 

Cserhát Mentőkutyás, Különle-
ges Mentő és Önkéntes Tűzoltó 
Közhasznú Egyesület 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.5-16-2016-00708 - Helyiek helyi-

ektől helyiekkel Tápén. 
Felsőzsolcai Görögkatolikus Pa-
rókia 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.5-16-2016-00709 - Gál Ferenc Fő-
iskola közösségépítő tevékenysége Mezőtú-
ron és környékén 

Encsencsi Református Egyház-
község 

Csongrád-
Csanád Mórahalom EFOP-1.3.5-16-2016-00736 - Önkéntes 

Esély 
Miért Ne Közhasznú Humán 
Szolgáltató Alapítvány 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.5-16-2016-00757 - Szeged a Hori-

zontON 
Sonkádi Református Egyház-
község 
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Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.5-16-2016-00769 - A közösségi és 

szellemi élet revitalizálása 
Sarkad-Belvárosi Református 
Egyházközség 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.5-16-2016-00797 - A Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye közösségépítő tevékeny-
sége Csongrád megyében 

Zsadányi Református Egyház-
község 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.5-16-2016-00807 - ÁGOTA a kö-

zösségért és a társadalmi szerepvállalásért 
Répcelakért Közhasznú Egyesü-
let 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.5-16-2016-00823 - NEMZEDÉKEK 
HÍDJA - Társadalmi szerepvállalás erősítése 
közösségek építésével a szegedi Karolina és 
a makói SZIGNUM iskolákban 

Manó-Tanya 2009. Közhasznú 
Egyesület 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.5-16-2016-00838 - A "Duna - Ti-
sza" Európai Fejlesztő Központ Egyesület 
társadalmi szerepvállalásának erősítése 

Civil Közösségért Alapítvány 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.5-16-2016-00858 - A Duna- Kőrös- 
Maros- Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetsége 
társadalmi szerepvállalásának erősítése. 

Debreceni Szegényeket Támo-
gató Alapítvány 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.5-16-2016-00861 - A FUTUROPE, 
Fiatalok a Jövőért Közhasznú Egyesület tár-
sadalmi szerepvállalásának erősítése 

Csodás Hagyatékunk Kulturális 
És Hagyományőr Egyesület 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.5-16-2016-00888 - A Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye közösségépítő tevékeny-
sége Békés megyében 

 Szeged-Csanádi Egyházmegye 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.5-16-2016-00900 - PIPACS - Pia-

rista ifjúsági közösségek fejlesztése 

Dugonics András Piarista Gim-
názium Alapfokú Művészeti Is-
kola és Kollégium 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.5-16-2016-00944 - Szegedi nem-

zetiségi közösségek fejlesztése. Nemzetiségi Szövetség 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.5-16-2016-00956 - Közösségek 
megerősítése Szegedért. Társasjátékkal a 
közösségépítésért! 

Pontus Egyesület 

Csongrád-
Csanád Kistelek EFOP-1.2.11-16-2017-00004 - Esély itthon-

Kisteleken Kistelek Városi Önkormányzat 

Csongrád-
Csanád Mórahalom 

EFOP-1.2.11-16-2017-00019 - Esély Otthon 
- otthonteremtés és életpályatervezés Mó-
rahalom ifjúságának 

Mórahalom Városi Önkor-
mányzat 

Csongrád-
Csanád Algyő EFOP-1.2.11-16-2017-00045 - Esély otthon 

az algyői fiataloknak 
Algyő Nagyközség Önkormány-
zat 

Csongrád-
Csanád Deszk EFOP-1.2.11-16-2017-00058 - Esély, Otthon 

Deszken Deszk Község Önkormányzata 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.2.2-15-2016-00033 - Az Ifjúsági kö-
zösségi aktivitást elősegítő programok meg-
valósítása a Szeged-Csanádi Egyházmegyé-
ben 

Szeged-Csanádi Egyházmegye 

Csongrád-
Csanád Üllés EFOP-1.2.2-15-2016-00054 - Önkénte-

sül(l)és Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.2.2-15-2016-00211 - Segíts, hogy 

megismerhessem hazámat! 
Szivárvány Autizmus Közhasznú 
Egyesület 
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Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.2.2-15-2016-00218 - Thalia szeke-
rén - komplex személyiségfejlesztés, szak-
mai képzés, értő néző nevelés és önkéntes-
ség az előadó-művészetek segítségével 

MASZK - Magyarországi Alter-
natív Színházi Központ, Színházi 
Szaktevékenységeket Támo-
gató Egyesület 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.2.2-15-2016-00242 – „Gyere ki a 
négy fal közül!" - szabadidős programlehe-
tőségek biztosítása a fiatalok számára 

Boldog Napokért Parkinson 
Szegedi Közhasznú Egyesület 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.2.2-15-2016-00257 - "Együtt a fiata-

lokkal a jövőért" 
Szegedi Waldorf Társas Kör 
Egyesület 

Csongrád-
Csanád Mórahalom 

EFOP-1.3.7-17-2017-00035 - Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye Közösségfejlesztése –
Mórahalom - A társadalmi esélyegyenlőség 
fokozása Mórahalmon 

Szent László Király Plébánia 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.7-17-2017-00041 - Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye Közösségfejlesztése – 
Szeged - A társadalmi kohézió erősítése a 
szegedi Szent Gellért Plébánia és a Tarjánvá-
rosi Élő Közösség Alapítvány közösségfej-
lesztő tevékenységének bővítésével 

Szent Gellért Plébánia 

Csongrád-
Csanád Szentes 

EFOP-1.3.7-17-2017-00042 - Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye Közösségfejlesztése – 
Szentes - Jézus Szíve Egyházközség újraéle-
dése 

Jézus Szíve Plébánia 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.7-17-2017-00043 - Egy-házban 

Együtt 
Szeged-Belvárosi Római Katoli-
kus Plébánia 

Csongrád-
Csanád Csongrád 

EFOP-1.3.7-17-2017-00047 - Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye Közösségfejlesztése – 
Csongrád - A társadalmi kohézió erősítése 
Szeged-Csanádi Egyházmegye csongrádi 
Nagyboldogasszony Plébániájának közös-
ségfejlesztő tevékenységének bővítésével 

Nagyboldogasszony Plébánia 

Csongrád-
Csanád Röszke 

EFOP-1.3.7-17-2017-00049 - Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye Közösségfejlesztése – 
Röszke - Bálint Sándor Hagyományőrző 
Program a szakrális népi kultúra ápolásáért 
Röszkén 

Páduai Szent Antal Plébánia 

Csongrád-
Csanád Zsombó 

EFOP-1.3.7-17-2017-00053 – „Mindegyik-
tek igyekezzen keresni felebarátjának ked-
vét, javát és épülését!” (Róm 15,2) A társa-
dalmi kohézió erősítése a Kisboldogasszony 
Plébánia és az „Élő kövek” Alapítvány közös-
ségfejlesztő tevékenységének bővítésével 

Kisboldogasszony Plébánia 

Csongrád-
Csanád Kistelek 

EFOP-1.3.7-17-2017-00056 - Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye Közösségfejlesztése – 
Kistelek - A társadalmi kohézió erősítése a 
Kisteleki Szent István Király Plébánia és a 
Harmónia Egyesület közösségfejlesztő tevé-
kenységének bővítésével 

Szent István Király Plébánia 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.7-17-2017-00122 - Piarista szolgá-

lat erősítése Dugonics András Piarista Gim-
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názium Alapfokú Művészeti Is-
kola és Kollégium 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.7-17-2017-00125 - Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye közösségfejlesztő tevé-
kenységének bővítése 

Szeged-Csanádi Egyházmegye 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.7-17-2017-00126 - A Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye közösségfejlesztése - 
Szeged – Szent Miklós Plébánia 

Szent Miklós Plébánia 

Csongrád-
Csanád Kiszombor 

EFOP-1.3.7-17-2017-00127 - Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye közösségfejlesztése - Kis-
zombor - Nagyboldogasszony Plébánia 

Nagyboldogasszony Plébánia 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.7-17-2017-00129 - R.O.M.A. - Re-
ményteli Országban Mindenki Ajándék. In-
tegrált Közösségfejlesztő Program 

Szegedi Keresztény Roma Szak-
kollégium 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.7-17-2017-00181 - Mindig van re-

mény! 
Szegedi Korai Fejlesztést és In-
tegrációt Támogató Alapítvány 

Csongrád-
Csanád Ruzsa EFOP-1.3.7-17-2017-00203 - Együtt a ruzsai 

közösség fejlődéséért Az Intelligens Faluért Egyesület 

Csongrád-
Csanád Szeged 

EFOP-1.3.7-17-2017-00226 - A társadalmi 
kohézió erősítése az Ágota Alapítvány és a 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
összefogásával a közösségfejlesztő tevé-
kenységének bővítésére 

Állami Gondoskodásban Élő és 
Veszélyeztetett Fiatalok Támo-
gatásáért Alapítvány 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.7-17-2017-00248 - Hiszünk a 

sportban Maros Menti Vízisport Centrum 

Csongrád-
Csanád Szeged EFOP-1.3.8-17-2017-00013 - Önkéntesség 

fejlesztése Csongrád megyében 
Magyar Vöröskereszt Csongrád 
megyei Szervezete 

Csongrád-
Csanád Balástya 

EFOP-1.3.8-17-2017-00029 - Önkéntesség 
személyre szabva a Balástya Község Önkén-
tes Tűzoltó Egyesületnél 

Balástya Község Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület 

Csongrád-
Csanád Szatymaz 

EFOP-1.3.8-17-2017-00043 - CSODÁS HA-
GYATÉKUNK AKADÉMIA - Természeti alapú 
közösségfejlesztés az önkéntesség útján 

Csodás Hagyatékunk Kulturális 
És Hagyományőr Egyesület 

 
A mentorálásba vont szervezetek többsége (55,5 százalék) az egyházi és civil szervezetek számára új 
kisközösségek létrehozását, fejlesztését célzó felhívásra nyújtott be sikeres pályaművet. Ezt követi az 
egyházi és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítését célzó konstrukció (28,3 szá-
zalék). Ennek köszönhetően a szervezetek között jelentős számban találhatók egyházi szervezetek (59 
szervezet, 30,9 százalék). 33 mentorálásba vont projekt kedvezményezettje települési önkormányzat, 
53 támogatott pedig egyesületi formában, míg további 27 szervezet alapítványi formában működik. 
Az ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatását szolgáló pályázati felhívásra a dél-alföldi régió-
ból egyetlen támogatásban részesülő pályamű sem érkezett. 
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Települési ifjúsági stratégia létrehozását támogató program 
 
Az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 – Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve c. pro-
jekt keretein belül az Erzsébet Ifjúsági Alap tevékenységeinek jelentős része közvetlenül azt a célt szol-
gálta, hogy támogassa a településeket azon törekvésében, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény által megfogalmazott kötelező ifjúsági feladatellátása a településen élő, tanuló, 
dolgozó fiatalok valós igényein, élethelyzetének javításán alapuljon, támogassa a fiatalok helyi aktív 
szerepvállalását, a település iránti kötődés erősítését. 
Országos szakmai eseményeink lehetőséget teremtettek arra, hogy a települési szintű feladatellátás-
ban érintett és érdekelt szereplők megismerkedjenek a kormányzat ifjúságügyi intézkedéseivel, reflek-
táljanak azokra, valamint információt, tapasztalatot gyűjtsenek más települések helyi gyakorlatáról, 
eredményeiről, tájékozódjanak a fiatalokat érintő támogatási lehetőségekről, új módszerekkel ismer-
kedjenek meg.  Ezek az alkalmak egyfajta munícióként szolgáltak a helyi fejlesztésekhez, elképzelések-
hez. A térségi szintű mentorálási szolgáltatás viszont kifejezetten a helyi sajátosságokra és erőforrá-
sokra építkezve nyújtott gyakorlati támogatást. Ennek a szolgáltatásnak a középpontjában a megyei, 
később régiós ifjúságszakmai mentorok álltak, akiknek eszköztára tartalmazta összességében a projekt 
szakmai szolgáltatásait: egyrészt az országosan gyűjtött jó gyakorlatok tárát, a projekt képzési szolgál-
tatásait, szakmai látogatások biztosítását, szakértői adatbázist, másrészt a szakmai-módszertani tudást 
ahhoz, hogy a különböző helyi adottságokra és igényekre reagáljanak.  
A települési ifjúsági munka támogatásának részeként számos konkrét mentorálás történt az önkor-
mányzatok felkérésére, aminek eredményeként újult meg, vagy került felülvizsgálatra a korábbi ifjú-
ságügyi stratégiai dokumentum vagy intézkedési terv. Többségében azonban indirekt módon is hozott 
jelentős eredményt egy-egy településen a mentorálási tevékenység, mint például települési szintű if-
júsági érdekképviselet létrejötte, megújulása, közösségi tér, vagy klub kialakítása, illetve szakmai fóru-
mok szervezése. Az ifjúságszakmai mentorok azáltal, hogy szakmai találkozókat szerveztek vagy ezeken 
részt vettek, megismerték a helyi szereplők igényeit közvetlenül tudtak ezekre reflektálni és célzott 
támogatást tudtak biztosítani, elindítva egy hosszabb távú fejlesztési folyamatot, amelyet lehetőség 
szerint végig is kísértek. 
A 2020. december és 2022. november között megvalósult támogatási program keretében az ERIFA 
települési szintű ifjúsági stratégiai dokumentum készítéséhez nyújtott módszertani támogatást a prog-
ramban résztvevő települések számára. A támogatásra – pályázat formájában - települési önkormány-
zatok jelentkezhettek azzal a céllal, hogy az ERIFA által nyújtott kutatás-módszertani és/vagy ifjúság-
szakmai módszertani támogatás segítségével megalkossák (vagy felülvizsgálják) azokat a helyi szintű 
dokumentumokat, amelyek hosszú- vagy rövidtávon meghatározzák a településen élő, tanuló, dolgozó 
fiatalok élethelyzetének fejlesztését szolgáló intézkedéseket, irányelveket. 
A támogatási programban közel 40 települési önkormányzat vett részt, amelyek szinte kivétel nélkül 
mind az ifjúságszakmai, mind a kutatás-módszertani támogatást igénybe vették. Az együttműködő te-
lepülések mind méretükben, mind földrajzi elhelyezkedésükben nagyon színes csoportot alkottak: me-
gyei jogú városok és fővárosi kerületek éppúgy megtalálhatóak közöttük, mint a néhányszáz fős kiste-
lepülések, többségük azonban közepes méretű városi rangú település. A települések jelentősen külön-
böztek egymástól az ifjúsági munka helyi beágyazottsága tekintetében is, ugyanakkor a programban 
való részvételre motivációjukat jellemzően a fiatalok támogatása iránti elkötelezettség és a fiatalok 
élethelyzetére hatással lévő, helyi szinten megoldandó kihívásokhoz való eszközök, módszerek kere-
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sése adta. A felhívás lehetőséget biztosított nem csak települési, de térségi szintű együttműködés ke-
retében is pályázni, mely keretében két támogatási program valósult meg.  
A stratégiaalkotás folyamatát segítő szolgáltatásunk során települési ifjúsági helyzetképeket feltáró 
helyzetelemzéseket végeztünk, melynek célja a településen élő fiatalok mind szélesebb körű megszó-
lítását követően, a valós igényekre reflektáló ifjúsági stratégiák megalkotásának támogatása volt. A 
támogatásban résztvevő településeken zajló kutatások egyrészt a másodelemzés módszerével készül-
tek a települési ifjúsági munka környezetét alkotó legfontosabb társadalmi folyamatok, adottságok be-
mutatásának céljával; másrészt primer kutatási eszközökkel a stratégiai tervezésbe bekapcsolódott fi-
atalok véleményének összegzése alapján. A településekkel közösen került meghatározásra, hogy az 
adott településen milyen kutatási elemek a legcélravezetőbbek. Voltak települések, ahol egyéni, páros 
és csoportos interjúk és fókuszcsoportos beszélgetések segítségével ismertük meg a célcsoport véle-
ményét, a települések döntő részében azonban a kérdőív volt a legalkalmasabb a vélemények össze-
gyűjtésére és a fiatalok megszólítására. A helyzetfelmérés során összesen 31 településen zajlott kér-
dőíves felmérés, ebből 4 helyen papíros alapon, 27 helyen online formában. 
A strukturált párbeszéd folyamathoz hasonlóan a kérdőíveknek nem a reprezentativitás volt a célja, 
hanem az ifjúsági célcsoport tagjainak minél szélesebb bevonása a tervezési folyamatba. A fókuszba 
olyan, a szereplők számára kulcsfontosságú témakörök kerültek, mint a fiatalok kötődése a település-
hez, közösségi aktivitások és motivációk, hiányzó ifjúsági programok, szolgáltatások. Ahogyan a tele-
pülésméret is nagy szóródást mutat, a kérdőívekkel elért fiatalok száma is széles skálán mozgott: volt, 
olyan kistelepülés, ahol 34 fiatalt sikerült bevonni, míg volt olyan megyeszékhely, ahol 1790 fiatal 
mondta el véleményét a helyi ifjúsági lehetőségekről. 
A helyzetképre épülő stratégiaalkotás folyamatát olyan folyamatos mentori tevékenység egészítette 
ki, amelyek a fiatalok elérését és bevonását, a helyi szakmai érintettek együttműködését, vagy a hely-
zetelemzésen alapuló célok és intézkedések megfogalmazását tették könnyebbé. Az ifjúsági straté-
giák tervezése során meghatározásra kerültek a célok megvalósítását mérni hivatott indikátorok és 
azok monitoring rendszere, valamint az intézkedéseket tartalmazó cselekvési terv(ek) is.  
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