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Bevezetés 
 

A régió és az ifjúság 
Az Észak-Alföld régió az ország második legnagyobb alapterületű (17 749 km2), és egyben második leg-
nagyobb lakosságszámmal bíró régiója, 2021-ben 1 429 441-en laktak itt, a régió népsűrűsége 81 
fő/km2. A régión belül a legtöbben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében laknak (542 237 fő), valamivel 
többen, a régiószékhelynek is helyet adó Hajdú-Bihar megyében (525 218 fő), a legkevesebben pedig 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében (361 986 fő) élnek. A régióhoz 389 település tartozik, melyek közül 
71 városi rangú. 
A régió legnépesebb megyéjében, Szabolcs-Szatmár-Beregben 5 936 km2-en 229 település osztozik, 
melyek közül 28 város. A régió székhelyének helyet adó, 6 211 km2-es alapterületű Hajdú-Bihar megy-
ében 82 település található, melyekből 21 város. Jász-Nagykun-Szolnok megyében az 5 582 km2-en 78 
település osztozik, melyből 22 város.  
 

Demográfiai folyamatok 

Az Észak-Alföld régióban a második legalacsonyabb a természetes fogyás mértéke. A halálozások 
száma azonban az elmúlt évtizedben itt is folyamatosan meghaladta az élve születések számát. Pozití-
vum azonban, hogy az élve születések száma 2010 óta kilengésekkel ugyan, de folyamatos emelkedést 
mutat. A születések száma 2011-ben volt a legalacsonyabb (13 462) 2016-ban a legmagasabb (15 530), 
de a tavalyi (15 273) és a tavalyelőtti (15 440) évben is megközelíttette a 2016-os csúcspontot. 
Az ország többi régiójához hasonlóan Észak-Alföldön is természetes fogyás tapasztalható, a fogyás mér-
téke 2019-ben -2,95 ezrelék. Ez az érték lényegesen lassabb fogyást mutat az országos átlagnál (-4,1). 

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

 
A természetes fogyást tekintve a régió megyéi között érdemi különbségek látszanak. Míg Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében a legkisebb a természetes fogyás az egész országban, és Hajdú-Bihar megy-
ében is kisebb a természetes fogyás az országos átlagnál, addig Jász-Nagykun-Szolnok megye fogyása 
gyorsabb annál.  
A régió relatív kedvező demográfiai képét rontja, hogy a kisebb mértékű természetes fogyáshoz masz-
szívan negatív vándorlási egyenleg is társul (2019-ben -5,79). Egészében így a régió az országon belüli 
vándorlás legnagyobb vesztesének mondható. A régión belül azonban a vándorlási adatok kiugróan 
eltérő képet mutatnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (-9,46) vándorlási egyenlege kimagaslóan a leg-
rosszabb az egész országban, míg a régió másik két megyéje, Hajdú-Bihar (-3,65) és Jász-Nagykun-Szol-
nok (-3,36) vándorlási vesztesége érdemben alacsonyabb. 
Mindezen folyamatok együttes hatása, hogy az elmúlt bő évtizedben az észak-alföldi régió valamelyest 
vesztett az országban betöltött népesedési súlyából. 2010-ben a régióban lakó 1 474 383 fő az ország 
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akkori össznépességének a 14,74 százalékát tette ki, míg 2021-ben az itt lakó 1 423 751 fő már csupán 
a 14,69 százalékát.  
A demográfiai képet árnyalja, hogy bár az észak-alföldi régióban élő népesség is folyamatosan öregszik, 
a legkevésbé elöregedett egész Magyarországon. A KSH által számolt öregedési mutató, amely az ál-
landó népességből a 100 0-14 évesre jutó 60-x évesek számát mutatja, ebben a régióban a legalacso-
nyabb: 2019-ben 159,82 miközben az országos átlag 180,14 volt.  
 

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 
Hajdú-Bihar 80 968 79 399 -1 569 
Jász-Nagykun-Szolnok 55 504 53 060 -2 444 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 91 406 85 345 -6 061 
Dél Alföld 174 612 166 485 -8 127 
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% 
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% 
Hajdú-Bihar 15,07% 15,14% 0,07% 
Jász-Nagykun-Szolnok 14,61% 14,73% 0,12% 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 16,25% 15,83% -0,42% 
Dél Alföld 13,74% 13,72% -0,02% 
Összesen 14,48% 14,55% 0,07% 

 
Az országos adatokon 2016 óta megfigyelhető, 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 látszik stabilizálódni.  
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. Az észak-alföldi régióban a gyermekkorúak száma több, mint 
10 ezer fővel csökkent, arányuk majdnem változatlan maradt. A csökkenés azonban területileg eltérő 
képet mutat. Míg Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben a fiatalok száma csökkent ugyan, 
de arányuk a teljes népességen belül nőtt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a gyerekek száma és 
aránya is csökkent ugyan, de még így is a legmagasabb a régióban. 

 
1 A KSH 2014 óta gyűjti külön a lakónépességen belül a 0-14 évesek számát. 
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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 csupán a 16,08 százalékát adták. 
 

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 
Hajdú-Bihar 112 249 92 974 -19 275 
Jász-Nagykun-Szolnok 78 177 62 904 -15 273 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 123 078 105 893 -17 185 
Dél Alföld 252 638 203 469 -49 169 
Összesen 1 897 269 1 582 338 -314 931 

15-29 évesek 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 
Hajdú-Bihar 20,32% 17,32% -3 
Jász-Nagykun-Szolnok 19,48% 16,94% -2,54 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 21,24% 18,73% -2,51 
Dél Alföld 18,91% 16,18% -2,73 
Összesen 18,75% 16,08% -2,67 

 
Észak-Alföldön 2010-ben 313 504 fő 15-29 év közötti fiatal élt, amely a régió akkori népességének 
20,45 százalékát jelentette. 2021-ben 261 771 fő ebbe a korcsoportba tartozó fiatal élt a régióban, 
akiknek a népességen belüli aránya ekkor már csak 17,77 százalék volt. Az ifjúsági korosztály fogyása a 
fenti időszakban arányaiban valamivel meghaladta az országos átlagot. A régión belül Hajdú-Bihar me-
gyében volt a legmagasabb az ifjúsági korosztály fogyása. 
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 Észak-Al-
földön az országos átlaghoz hasonlóan kimagasló. A nyilvántartott álláskeresők száma 60 százalékkal, 
a pályakezdő és a fiatal álláskeresők száma pedig 63, illetve 69 százalékkal csökkent. 
 

3. táblázat: Ifjúsági munkanélküliség mutató 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 
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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% 

Hajdú-Bihar 47 237 4 904 10,38% 14 478 30,65% 
Jász-Nagykun-
Szolnok 29 677 2 769 9,33% 9 408 31,70% 

Szabolcs-Szat-
már-Bereg 61 480 7 320 11,91% 20 829 33,88% 

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

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% 

Hajdú-Bihar 18 206 1 461 8,02% 4 031 22,14% 
Jász-Nagykun-
Szolnok 12 959 914 7,05% 2 926 22,58% 

Szabolcs-Szat-
már-Bereg 24 118 2 586 10,72% 6 606 27,39% 

Dél Alföld 27 976 1 866 6,67% 6 038 21,58% 
 
Az észak-alföldi régióban a nyilvántartott álláskeresők aránya az elmúlt évtizedben az országos átlag-
hoz hasonlóan folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott, a csökkenés mértéke meghaladta az or-
szágos 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 Észak-Alföldön a fenti mutató 
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értéke. A régiót alkotó megyék közül Szabolcs-Szatmár-Beregben több (6,05), Jász-Nagykun-Szolnok-
ban (5,34) és Hajdú-Biharban (4,94) valamivel kevesebb nyilvántartott álláskereső jutott 100 munka-
képes korú állandó lakosra. 
Az észak-alföldi régióban a pályakezdő álláskeresők aránya 8,97 százalék, tehát érdemben magasabb 
az országos átlagnál (6,95 százalék).  Hasonlóan a 30 évesnél fiatalabb nyilvántartott álláskeresők az 
összes nyilvántartott álláskereső 24,53 százalékát teszik ki, mely érték szintén magasabb az országos 
átlagnál (22,07 százalék). A régió megyéi közül Szabolcs-Szatmár-Beregben legmagasabb a pályakezdő 
és a fiatal álláskeresők aránya is. 
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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 

Válaszadóink 72 százaléka nőtlen/hajadon, 9 százaléka házas, illetve 19 százaléka élettársi kapcsolat-
ban él. Az észak-alfödi régióban élő fiatalok családi állapota nem tér el az országban tapasztalt átlagos 
eredményektől. A férfi válaszadók körében 5 százalékkal magasabb a nőtlen válaszadók aránya, amivel 
párhuzamosan a nők körében a házas válaszdók aránya ugyanennyivel magasabb. A fiatalok megosz-
lása az egyes családi állapotok között szinte egyáltalán nem változott 2016 óta.  
 

2. ábra: Családi állapot (N=8000, NÉSZAK-ALFÖLD=1303), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mi az Ön jelenlegi családi állapota?) 

 
A Észak-Alföldön élő, jelenleg még nem házas fiatalok 5 százaléka biztosan nem, 11 százaléka inkább 
nem szeretne házasságban élni, amivel szemben jóval nagyobb a házasodni vágyó válaszadók aránya: 
36 százalékuk inkább, míg 43 százalékuk biztosan szeretne házasságot kötni a jövőben. Észak-Alföldön 
vannak legnagyobb arányban azok, akik biztosan szeretnének majd megházasodni, az országos átlag-
hoz viszonyítva közel 20 százalékponttal magasabb az arányuk. A szociodemográfiai tényezők nem dif-
ferenciálnak a kérdésben. Továbbá elmondható, hogy a 2016-os évhez képest csökkent azok aránya, 
akik inkább nem szeretnének és nőtt azoké, akik biztosan szeretnének házasságot kötni. 
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3. ábra: Házasodási szándék (N=1779, NÉszak-Alföld=281), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Ha Ön jelenleg nem házas, szeretne-e házasságban élni? (Akár a közeli, akár a távoli jövő-

ben.)) 

 
Gyermekvállalás tekintetében az Észak-Alföldön élő válaszadók 22 százalékának született gyermeke az 
adatfelvétel pillanatáig.  A gyermekek száma egy családra vetítve 1,68. A férfiaknak átlagosan több 
gyermeke született, mint a nőknek, továbbá a községben élőknek 1,84 gyermeke született, szemben a 
megyei jogú városokkal, ahol 1,31 gyermeke született a kérdezetteknek az adatfelvétel pillanatáig. A 
2016-os adatfelvételnél tapasztaltakhoz (1,7) viszonyítva nem változott jelentős mértékben a gyermek-
szám.  
 

4. ábra: Született gyermekek száma (N=1056, NÉSZAK-ALFÖLD=245, akiknek már született gyermeke), átlag 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Hány vér szerinti gyermeke született Önnek összesen?) 

 
A vágyott gyermekszám is az Észak-Alföldön a legmagasabb: a fiatalok itt 2,06 gyermeket szeretnének, 
míg   országos átlagban 1,77 gyermeket szeretnének a fiatalok. A nők valamivel több gyermeket sze-
retnének, mint a férfiak. Míg 2016-ban az átlagos, kívánt gyermekszám 1,69 volt, addig a 2020-as ered-
mények meglehetősen nagymértékű növekedést mutatnak.  
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5. ábra: Vágyott gyermekek száma (N=6741, NÉSZAK-ALFÖLD=1188), 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)) 

 
 
Az Észak-Alföldön élő fiatalok – az országban élő fiatalokhoz hasonlóan – az anyagi helyzetet, bért je-
lölték meg legnagyobb arányban (65 százalékban), mint gyermekvállalást befolyásoló tényezőt. A má-
sodik helyen a saját lakás, biztos otthon megléte tényező végzett, amit a kérdezettek 50 százaléka em-
lített meg. Ez a szempont jóval fontosabb a régióban élőknek, mint az ország többi részében, ahol át-
lagosan 39 százalék említette befolyásoló tényezőként. A harmadik legfontosabb tényező a megfelelő 
párkapcsolat, amit a fiatalok 45 százaléka tart fontosnak. Érdemes kiemelni, hogy az országosan ne-
gyedik helyen végzett biztos munkahely az Észak-Alföldön élő fiatalok csupán 8 százalékának fontos.  
 

6. ábra: Gyermekvállalást befolyásoló tényezők (N=7924, NÉSZAK-ALFÖLD=1299), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mitől függ az, hogy vállal-e (még) gyermeket a jövőben?) 

 

Oktatás 

Jelen fejezetben néhány, az oktatással kapcsolatos, releváns kérdést veszünk górcső alá, melyeket a 
2020-as nagymintás ifjúságkutatás kérdései közül választottunk ki. Elsőként a jelenlegi aktivitást von-
tuk be az elemzésbe: az Észak-Alföldön élő fiatalok 36 százaléka elsősorban tanul, 47 százaléka pedig 
dolgozik, ezen felül 17 százalék nem is tanul és nem is dolgozik, utóbbiak aránya a vizsgált régióban a 
legjelentősebb, 7 százalékkal haladja meg az országos átlagot. A 2016-os eredményekhez képest nem 
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történt változás. A szociodemográfiai jellemzőket vizsgálva látható, hogy a férfiak körében jóval maga-
sabb azok aránya, akik elsősorban dolgoznak, míg a nők körében az egyik tevékenységet folytatók, azaz 
a vagy csak tanulók vagy csak dolgozók vannak többségben. Ezen felül szintén szignifikáns különbséget 
láthatunk a településtípusonkénti adatokban is: a megyei jogú városokban élők 44 százaléka tanul, és 
47 százaléka dolgozik, a városokban élők körében ezek az arányok 36 és 48 százalékosak, végül a köz-
ségekben élők körében 31 és 45 százalék a tanulók és dolgozók megoszlása.  
 

7. ábra: Jelenleg tanulók és dolgozók (N=8000, NÉSZAK-ALFÖLD=1303), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Ön jelenleg, főtevékenységét tekintve…?) 

 
 
A befejezett iskolai végzettséget tekintve elmondható, hogy a vizsgálat pillanatáig a régióban élő fiata-
lok 35 százaléka nyolc általános osztályt, 15 százaléka szakmunkás végzettséget, 43 százaléka érettsé-
git, 11 százaléka pedig diplomát szerzett. Az országos átlaghoz viszonyítva magasabb a nyolc általános 
osztállyal rendelkezők aránya, amivel párhuzamosan az is elmondható, hogy ebben a régióban a leg-
alacsonyabb az átlagos iskolai végzettség. A 25-29 éves korosztályban a nyolc általános osztályt vég-
zettek aránya 17, a szakmunkás végzettséggel rendelkezőké 21, az érettségizetteké 41, míg a diplomá-
soké 21 százalékos. A 2016-os eredményekhez képest nem történt változás.  
 

8. ábra: Legmagasabb végzettség (Négy kategóriában, N=8000, NÉSZAK-ALFÖLD=1303), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mi az Ön legmagasabb, befejezett iskolai végzettsége?) 
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Fontosnak tartottuk bevonni elemzésünkbe a szülők iskolai végzettségét is, ami segítségünkre lehet 
abban, hogy a fiatalok szülőkhöz viszonyított mobilitását is megvizsgáljuk. Az észak-alföldi régióban élő 
fiatalok édesapjának/nevelőapjának negyede (27 százaléka) legfeljebb nyolc osztályt végzett, 43 szá-
zaléka szakmunkás végzettséggel, 18 százaléka érettségivel, míg 10 százaléka diplomával rendelkezik. 
A válaszadók iskolai végzettségéhez hasonlóan az apa iskolai végzettsége is ebben a régióban a legala-
csonyabb, a legfeljebb nyolc általánossal rendelkező válaszadók 16 százalékponttal nagyobb arányban 
vannak az Észak-Alföldön, mint az egész országban átlagosan. Továbbá megvizsgáltuk az apához viszo-
nyított iskolai végzettséget is, ami alapján a válaszadók 44,6 százaléka felfelé mobil az édesapjához/ne-
velőapjához képest. Ez az arány a kutatásban résztvevők fiatal életkora miatt vélhetően még nőni fog. 
A 25-29 éves korcsoportot vizsgálva azt látjuk, hogy 9 százalék lefelé, 64 százalék pedig felfelé mobil az 
apjához képest. Ez vélhetően megközelíti a felnőttkori iskolai mobilitási arányokat.  

9. ábra: Apák iskolai végzettsége (N=7916, NÉSZAK-ALFÖLD=1270), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mi (volt) az édesapja/nevelőapja legmagasabb befejezett iskolai végzettsége, amikor Ön 14 

éves volt?) 

 
 
Az észak-alföldi fiatalok édesanyjának/nevelőanyjának 30 százaléka legfeljebb általános iskolai, 33 szá-
zaléka szakmunkás, 26 százaléka érettségi, 11 százaléka pedig felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Az 
anya iskolai végzettsége szintén alacsonyabb az országos átlagnál, az általános iskolai végzettséggel 
rendelkező anyáról beszámoló válaszadók aránya több mint kétszerese az országos átlagnak. Az iskolai 
mobilitás alapján 29 százalék lefelé és 45 százalék felfelé mobil, ám a 25-29 évesek körében ezek az 
arányok 11 és 62 százalékosak.  
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10. ábra: Anyák legmagasabb végzettsége (N=7961, NÉSZAK-ALFÖLD=1297), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mi (volt) az édesanyja/nevelőanyja legmagasabb befejezett iskolai végzettsége, amikor Ön 

14 éves volt?) 

 
 
Az Észak-Alföldön élő fiatalok 32 százaléka jelezte, hogy nem beszél idegennyelvet, ez az arány 9 szá-
zalékponttal magasabb az országos átlagnál, amivel párhuzamosan itt a legmagasabb a nyelve(ke)t 
nem beszélők aránya is.  

11. ábra: A (valamilyen) idegen nyelvet beszélők aránya (N=8000, NÉSZAK-ALFÖLD=1303), 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.  

 
2 Magyar Fiatalok 2020 – Kérdések és válaszok – fiatalokról, fiataloktól. Budapest, 2021. 27. oldal. 
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Kereső tevékenységet a 15-29 éves észak-alföldi fiatalok 55 százaléka végzett 2020-ban, amely a leg-
alacsonyabb arány a régiók adatait összevetve: 47 százalékuk számára a munkavállalás főtevékenysé-
get jelent, míg 8 százalékuk a tanulás vagy egyéb főtevékenység mellett dolgozik. Az országosan mért 
adatokhoz képest jelentősebb különbséget a főtevékenységként dolgozók arányában láthatunk: 4 szá-
zalékkal kevesebben dolgoznak a régióban élő fiatalok közül, mint az országos átlag (51 százalék). A 
2020-as adatokat összevetve a 2016-ban mért adatokkal azt láthatjuk, hogy a dolgozó fiatalok aránya 
összességében is nőtt a régióban: főtevékenységként 1 százalékkal többen dolgoznak, míg melléktevé-
kenységként 2,8 százalékkal többen vállaltak munkát (2016-ban az észak-alföldi fiatalok 51,2 százaléka 
dolgozott). 

12. ábra: Dolgozók (N=8000, NÉSZAK-ALFÖLD=1303), 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 százaléka vélekedett így.  
Az észak-alföldi fiatalok elhelyezkedési lehetőségekkel kapcsolatos tapasztalatai némiképp kedvezőt-
lenebbek az országosan mért adatoknál (összességében 21 százalékuk megítélése szerint kedvezőek 
valamilyen mértékben lehetőségeik), ugyanakkor a 2016-ban mért 15,2 százalékos adathoz képest ez 
jelentős javulásnak tekinthető; így csökkent azok aránya, akik nagyon kedvezőtlennek vagy kedvezőt-
lennek értékelték a lehetőségeket (2016: 53 százalék, 2020: 46 százalék). 
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13. ábra: Elhelyezkedési lehetőségek (N=8000, NÉSZAK-ALFÖLD=1303), 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?) 

 
 
Az elhelyezkedési esélyeken túl a jövőbeli munkavállalásra, annak lehetőségeire vonatkozó fontos in-
dikátor a fiatalok fizetéssel kapcsolatos várakozása is: az ideális, elvárt fizetés összege, amely 2016-hoz 
viszonyítva jelentős növekedést mutatott. Az észak-alföldi fiatalok esetében 2020-ban ez az ideális 
nettó összeg átlagosan 308.499 Ft volt, amely jelentősen elmarad az országos átlagtól (348.974 Ft) és 
a régiók között is ez a második legalacsonyabb összeg. Ezzel szemben a 2016. évi adatfelvételnél még 
az észak-alföldi fiatalok bérre vonatkozó elvárásai voltak a legalacsonyabbak (204.161 Ft), csupán 84 
százalékát tették ki az országos átlagnak (242.580 Ft). 
 

14. ábra: Nettó fizetéssel kapcsolatos várakozások (N=6091, NÉSZAK-ALFÖLD=1066), átlag, Ft  
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Ön mekkora nettó (kézhez kapott) havi fizetéssel lenne elégedett?) 

 
 
A jövőbeli munkavállalás körülményeivel, formájával kapcsolatban a 15-29 éves észak-alföldi fiatalok 
legnagyobb arányban – 10 százalékkal meghaladva az országosan mért 76 százalékot -, azt valószínűsí-
tik, hogy alkalmazottként fognak dolgozni. Több mint kétharmaduk (69 százalék) érzése szerint lénye-
gesen jobb anyagi helyzetben lesz néhány éven belül, mint jelenleg –, amely kérdésben optimistábbak 
az országos átlagnál (61 százalék). Minden második fiatal valószínűsíti valamilyen mértékben, hogy a 
piaci szférában fog dolgozni (országosan és a régióban is), míg az államigazgatási szektor a régió fiatal-
jainak elképzeléseiben kevésbé jelenik meg (15 százalék vs. 20 százalék). Az országos szinthez képest 
kisebb arányban vannak az észak-alföldi régióban azok a fiatalok is, akik úgy gondolják, hogy vállalko-
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zást fognak a közeljövőben alakítani (15 százalék vs. 19 százalék). A külföldi, néhány éven belüli mun-
kavégzést a régióbeli fiatalok negyede valószínűsíti, amely 2 százalékkal magasabb az országos adatnál 
(23 százalék). 

15. ábra: Jövőbeli munka és anyagi helyzet (N=8000, NÉSZAK-ALFÖLD=1303), 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), il-
letve kifejezett csökkenést mutatnak3. 2020-ban a fiatalok 21 százaléka gondolkodott hosszútávú (pár 
évre szóló) külföldi munkavégzésben, míg 2016-ban még a korosztály 27 százalékának voltak ilyen ter-
vei. Az Észak-Alföld régió fiataljainak körében eltérő tendencia látható: míg 2016-ban 27 százalékuk 
számolt be hosszabb távú külföldi munkavállalási tervekről, addig 2020-ban arányuk 2 százalékkal 29 
százalékra emelkedett.  
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 általánosan csökkent a fiatalok körében, amely 
jellemző az észak-alföldi fiatalok esetében is. Míg 2016-ban 17 százalékuk gondolkodott a külföldre 
költözésben, addig 2020-ra ez az arány 12 százalékra csökkent.  

 
3 Magyar Fiatalok 2020 – Kérdések és válaszok – fiatalokról, fiataloktól. Budapest, 2021. 31. oldal. 
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16. ábra: Külföldi munkavállalási és kivándorlási tervek (N=8000, NÉSZAK-ALFÖLD=1303), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Tervezi-e? Hogy egy pár évre külföldre megy dolgozni? Hogy külföldön fog élni?) 

 
 
A hosszabb távú külföldi munkavállalási terveket tekintve az észak-alföldi fiatalok két fiatalabb korcso-
portja, a 15-19 évesek és a 20-24 évesek az országos korcsoportos átlagokat 8-9 százalékkal meghaladó 
mértékben rendelkeznek ilyen típusú tervekkel. A különbség a 25-29 évesek korcsoportjában némi-
képp mérséklődik, azonban még mindig 4 százalékkal magasabb az arányuk: minden ötödik észak-al-
földi 25-29 éves fiatal tervezi a külföldi munkavállalást (20 százalék vs. 16 százalék).  
A külföldi élet lehetősége, a külföldre költözéssel kapcsolatos szándékok mértéke ezzel szemben a ré-
gióban élő fiatalok különböző korcsoportjai esetében sem térnek el az országos tendenciáktól: legmo-
bilabbnak a legfiatalabbak tekinthetők, míg legkevésbé a fiatal felnőttek (25-29 évesek) szándékoznak 
külföldre költözni. 

17. ábra: Külföldi munkavállalási és kivándorlási tervek korcsoportos bontásban (N=8000, NÉSZAK-ALFÖLD=1303), százalék 
(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. Az észak-alföldi fiatalok esetében az átlagok köze-
lítenek az országosan mért adatokhoz: a régióban élő fiatalok hétköznap 3,59 óra, míg egy átlagos hét-
végi napon 6,33 óra szabadidővel gazdálkodnak visszajelzésük szerint. 
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18. ábra: Szabadidő mennyisége (N=7232, NÉSZAK-ALFÖLD=1251), 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?) 

 
 
Az Észak-Alföld régióban élő fiatalok szabadidejüket legnagyobb arányban a családjuk körében töltik, 
amely mind hétköznap, mind hétvégente meghaladja az országosan jellemző adatokat. Gyakoriságban 
ezt követik a barátokkal közös szabadidős tevékenységek, amelyekre a régióban élő fiatalok megítélése 
szerint hétvégenként többször kerül sor, mint hétköznap.  
A szabadidő-eltöltés gyakori formája a képernyő előtti időtöltés is, az audiovizuális tartalmak (TV, video 
stb.) fogyasztását közel minden harmadik fiatal jelölte függetlenül a hét időszakától, míg a számítógé-
pes, telefonos - „képernyős” tevékenységek – kb. a fiatalok ötödénél jelennek meg, hétköznap kicsivel 
gyakrabban. 
A 15-29 éves fiatalok szabadidős tevékenységei között kisebb súllyal jelennek meg az aktivitást igénylő 
tevékenységek: a sportolást, kirándulást és túrázást az észak-alföldi fiatalok 10-14 százaléka jelölte 
csupán. Míg a sportolással kapcsolatos tevékenységek valamivel gyakrabban fordulnak elő hétköznap, 
addig a kirándulás inkább a hétvégi szabadidős programban jelenik meg – azonban jól látható, hogy ez 
az észak-alföldi fiatalok körében kevésbé jelenik meg, mint országos szinten (13 százalék vs. 21 száza-
lék). 
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19. ábra: Szabadidős tevékenységek (N=2000, NÉSZAK-ALFÖLD=329), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mit csinál leggyakrabban a szabadidejében?) 

 
 
 
A régióban élő fiatalok országos szinten a „legsportosabbak”: 39 százalékuk végez rendszeresen vala-
milyen testmozgást, amely jelentős javulás a 2016-ban mért 30 százalékos arányhoz és meghaladja a 
32 százalékos országos adatot is. 
 

20. ábra: Rendszeres testmozgás (N=8000, NÉSZAK-ALFÖLD=1303), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Végez-e rendszeresen testmozgást, sportol-e (a kötelező testnevelési órán kívül))? 

 
 
A rendszeresen testmozgást végző 15-29 év közötti észak-alföldi fiatalokat – eltérően az országos ten-
denciától -, a sportolásban elsődlegesen az motiválja, hogy egészségesek legyenek (kétharmaduk je-
lölte), hogy edzettek maradjanak (60 százalék), továbbá, hogy jó legyen a közérzetük (50 százalék). A 
rendszeres testmozgás egyéb okainak „rangsora” szinte teljes mértékben megegyezik az országos 
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trenddel, kicsivel népszerűbb ok a régió fiataljainak körében a külső megjelenés („Jól nézzen ki”) és az, 
hogy a sportolás örömet okoz számukra (30 és 27 százalék).  

21. ábra: Rendszeres testmozgás okai (N=660, NÉSZAK-ALFÖLD=139, 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 képest4. Az észak-alföldi 
fiatalok az országos átlagot és más régiók adatait nézve is kimagaslóan elégedettek egészségükkel, 
közérzetükkel (4,21 átlagpont szemben az országos 3,96 átlagponttal); ezzel szemben az edzettségi 
szintjükkel való elégedettség jelentősen elmarad az országos átlagtól és az egyik legkedvezőtlenebb 
adat a régiókat tekintve is (3,49 átlagpont). A testkép harmadik összetevőjét adó külső megjelenéssel 
kapcsolatos elégedettség közelít az összesített adathoz: közepes mértékű elégedettség jellemzi az ré-
gióban élő fiatalokat (3,74 átlagpont).  
A 2020-ban mért átlagpontszámok az észak-alföldi fiatalok esetében is mindhárom területen csökke-
nést mutatnak a 2016-os adatokhoz képest (2016 - egészség, közérzet: 4,36 átlagpont; külső megjele-
nés: 3,88 átlagpont; edzettségi szint: 3,68 átlagpont). 
 

 
4 Magyar Fiatalok 2020 – Kérdések és válaszok – fiatalokról, fiataloktól. Budapest, 2021. 40. oldal. 
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22. ábra: Testkép (N=2000, NÉSZAK-ALFÖLD=329), 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 kutatásban 1-től 5-ig terjedő skála segítségével mérték fel a 15-29 éves fiatalok elégedettségét az 
élet különböző területein, ahol az 1-es azt jelentette, hogy egyáltalán nem elégedett, míg az 5-ös azt, 
hogy teljes mértékben elégedett. Az észak-alföldi fiatalok a baráti kapcsolataikkal a legelégedettebbek 
(4,32 átlagpont) – hasonlóan az országos eredményekhez -, míg legkevésbé munkavállalási lehetősé-
geikkel (amely eltérést jelent az országosan jellemző anyagi helyzettel való elégedetlenségtől).  Ugyan-
akkor látható, hogy az egyéb területeken (tanulási lehetőségek, ahogyan most élnek, jövőbeli kilátá-
sok) kis mértékben, de mindenképpen elégedettebbek az országosan mért átlagoknál – különösen igaz 
ez a partnerkapcsolataikkal való elégedettségükre (4,01 átlagpont vs. 3,78 átlagpont).  
 

23. ábra: Elégedettség az élet különböző területein (N=8000, NÉSZAK-ALFÖLD=1303), átlag 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mennyire elégedett Ön a következő dolgokkal? 1=egyáltalán nem elégedett, 5=teljes mérték-

ben 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 meghatározva azt is, hogy milyen korban találkoznak 
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 érdekében maradjanak otthonaik-
ban, és csökkentsék a személyes találkozások számát. A családi, a baráti kapcsolattartástól kezdve, az 
oktatáson át, a munkáig, minden az online térben zajlott. Így azok, akik esetlegesen nem kapcsolódtak 
szervesen a digitális kultúrához, azok is kénytelenek voltak megtanulni és használni a különféle eszkö-
zöket 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 digitális ellátottság tekintetében az észak-alföldi régió fiataljai négy év alatt drasztikus fejlődésen 
mentek keresztül. Míg 2016-ban számítógépe a megkérdezett fiatalok 75 százalékának volt, internet-
hozzáférése 78 százalékuknak, otthoni vezeték nélküli internete 66 százalékuknak, addig 2020-ra a fi-
atalok válaszai alapján elmondható, hogy a régió szinte teljesen felzárkózott az országos átlaghoz: az 
észak-alföldi 15–29 évesek 81 százalékának van otthon számítógépe (PC, laptop és a tablet is ide tar-
tozik), 88 százalékának van otthoni vezeték nélküli internete (WiFi-je) és 93 százalékának van internet-
hozzáférése. A témát néhány demográfiai kérdéssel (nem, kor, településtípus) is összevetettük és ab-
ban az esetben, ahol szignifikáns kapcsolat volt, tovább vizsgálódtunk. Egy esetben találtunk jelentős 
összefüggést: az otthoni digitális ellátottság esetében elmondható, hogy minél nagyobb településtí-
pusról beszélünk a régión belül, annál nagyobb arányban van jelen a számítógép és az otthoni vezeték 
nélküli internet.  
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24. ábra: Digitális ellátottság (N=8000, NÉSZAK-ALFÖLD=1303), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Van-e otthon (ebben a háztartásban, ahol lakik) …?) 

 
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. A mobiltelefonnal 
rendelkezők 97 százalékának okostelefonja van. Az utóbbi években a fiatalok körében az okostelefon 
és internet használatának terjedése töretlen, mely növekedés összhangban áll az uralkodó digitalizá-
ciós trendekkel. Az előző ábrával összevetve elmondható, hogy országos szinten az internet- és az okos-
telefonhasználók aránya szinte 100 százalékos ebben a korcsoportban.  
A saját eszközzel való ellátottság esetében is az előzőekhez hasonló drasztikus fejlődés figyelhető meg: 
2016-hoz képest minden lehetőség esetében ugrásszerű elmozdulást tapasztaltunk. 2016-ban okoste-
lefonja a fiatalok 74 százalékának, okostelefonján internet elérése 56 százalékának, számítógépe 53 
százalékának, laptopja 44 százalékának, tabletje pedig 21 százalékának volt. 2020-ra az észak-alföldi 
régióban az egyes lehetőségek vizsgálata során elmondható, hogy a régió szintén felzárkózott az or-
szágos átlaghoz. Az okostelefont használók aránya ebben a régióban is szinte minden fiatalt érint; a 
megkérdezettek 96 százalékának van ilyen típusú telefonja. A mobiltelefonján, okostelefonján internet 
előfizetés alulmarad az országos átlaghoz képest: a régió fiataljainak 75 százaléka rendelkezik ilyennel, 
ezzel a régiós összehasonlításban utolsó helyen áll. Tabletje, táblagépe az észak-alföldi fiatalok 26 szá-
zalékának van. Az asztali számítógép birtoklás az országos szinttől 10 százalékponttal alulmarad; a ré-
gióbeli fiatalok 36 százaléka rendelkezik ilyen eszközzel. Az egyes eszközökkel való ellátottság erősen 
függ a településtípustól. A megyeszékhelyen élők körében szinte mindenkinek van okostelefonja, míg 
a nagyközségben élők háromnegyedéről mondható el ugyanez. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a 
mobilinternet esetében is; a régióban a nagyközségben élő fiatalok rendelkeznek a legkisebb arányban 
mobiltelefonjukon, okostelefonjukon internetelőfizetéssel. A laptophasználat is erősen függ a telepü-
lés típusától; míg a megyeszékhelyen élők 84 százalékának, a városban élők 65 százalékának, a nagy-
községben élők 38 százalékának van laptopja.  
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25. ábra: Saját eszközzel való ellátottság (N=8000, NÉSZAK-ALFÖLD=1303), 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 az észak-alföldi fiatalok 78 százaléka napi rendszerességgel használta a Facebook-ot, 2020-
ra ez az arány 11 százalékponttal emelkedett, amivel az észak-alföldi fiatalok napi Facebook használata 
5 százalékponttal megelőzi az országos átlagot: a régióban a fiatalok 89 százaléka használja napi rend-
szerességgel ezt a platformot. Korcsoporti bontásban megfigyelhető, hogy leginkább a fiatalabb kor-
csoportba tartozók azok, akik nagyobb arányban használják napi szinten az alkalmazást/webhelyet. 
Míg a 15-19 évesek 65 százalékára igaz az alábbi állítás, a 20-24 évesek 42, a 25-29 évesek 57 százalé-
kára.  
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26. ábra: Facebook használat gyakorisága (N=2000, NÉSZAK-ALFÖLD=318), 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. 2020-ban az észak-alföldi fiatalok napi YouTube használata 3 százalékponttal megelőzi az orszá-
gos átlagot; a régióban a fiatalok 53 százaléka használja napi rendszerességgel a nyilvános videómeg-
osztó webhelyet.  
 

27. ábra: YouTube-használat gyakorisága (N=2000, NÉSZAK-ALFÖLD=318), 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 
azonban négy évvel ezelőtt még nem volt ennyire elterjedt: az észak-alföldi fiatalok 18 százaléka hasz-
nálta, amely 2020-ra elérte a 44 százalékot, ezzel 5 százalékkal megelőzve az országos átlagot.  
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28. ábra: Instagram-használat gyakorisága (N=2000, NÉSZAK-ALFÖLD=318), 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 észak-alföldi fiatalok problématérképének első három helyén belül 2016-ban első helyen az anyagi 
nehézségek, létbizonytalanság, szegénység, elszegényedés állt. Második helyen a bizonytalanság, ki-
számíthatatlan jövő, harmadik helyen pedig a munkanélküliség, elhelyezkedési nehézségek. 2016-ban 
az első két problémát a fiatalok nagy aránya jelölte; az anyagi nehézségeket a megkérdezett fiatalok 
közel harmada, a bizonytalanságot, kiszámíthatatlan jövőt szűk ötödük jelölte. 2020-ra az első három 
legégetőbb probléma is átalakult. Az észak-alföldi fiatalok problématérképe az országos rangsorhoz 
hasonul. A régió fiataljai számára első helyen a bizonytalanság, kiszámíthatatlan jövő jelenik meg, a 
fiatalok bő ötöde vélekedik így. Ezt követi az anyagi nehézségek, elszegényedés, szegénység, melyről 
az észak-alföldi fiatalok 18 százaléka gondolja, hogy égető probléma. Harmadik helyen a céltalanság, 
illetve az, hogy nem tudják mit akarnak áll, 14 százalékkal. 
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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?) 
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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 
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, ugyanakkor a válaszadók 
80, illetve 82 százaléka 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-
giénés tanácsadásokat, prevenciós programokat és a szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő szol-
gáltatásokat kínálnak. Az információszolgáltatás körében közérdekű információk, kulturális-szabadidős 
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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 egyszerre kínálnak lehetőséget az online 
térben történő együttműködésre és a személyes találkozásra. Csupán a válaszadók 26 százaléka köze-
lében vannak ilyen helyszínek, habár a fiatalok több, mint fele (58 százalék) hasznosnak tartaná, ha a 
közelében is lenne ilyen típusú szabadidőeltöltési lehetőség.  

Az észak-alföldi adatokat vizsgálva azt látjuk, hogy szinte valamennyi intézmény/szolgáltatás esetében 
az elérhetőség az országos átlagnál magasabb.  

Művelődési ház, ifjúsági ház, illetve sportolásra alkalmas hely a felmérésbe vont észak-alföldi fiatalok 
89, illetve 86 százalékának közelében elérhető, ami kiemelkedő eredmény, míg klubhelyiség 57 száza-
lékuk környezetében található. Ennek szükségessége jelentősebb mértékben merül fel körükben (85 
százalék), mint országos átlagban (78 százalék). 

Települési diákönkormányzat a válaszadók 36 százalékának közelében működik, habár kétharmaduk 
(66 százalék) szerint szükség lenne a diákok települési szintű képviseletére. 

Az országos átlaghoz (41 százalék) közelítő mértékű az ifjúsági információs és tanácsadó irodák elérhe-
tősége (40 százalék), ugyanakkor az erre a szolgáltatásra való igény is jelentősebb (82 százalék szemben 
az országos 72 százalékkal). Esport központ az észak-alföldi fiatalok 23 százaléka számára van elérhető 
közelségben, holott 59 százalékuk szívesen venné, ha lenne lehetősége ezen szolgáltatások igénybevé-
telére.   
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30. ábra: Fiataloknak (is) elérhető intézmények, szolgáltatások elérhetősége, illetve szükségessége (NÉSZAK-ALFÖLD=318), 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…?) 

 

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, NÉSZAK-ALFÖLD=317), 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?) 

 

Az észak-alföldi fiatalok az országos átlaghoz képest borúlátóbbak a tekintetben, hogy a helyi közügyek 
alakulásában a fiataloknak is van némi beleszólása: az átlagérték 2,21, míg az országos átlag 2,49. A 
válaszok alapján arra lehet következtetni, hogy a fiatalok alapvetően úgy gondolják, hogy korosztályuk-
nak nincs jelentős ráhatása a helyi közügyek alakulására. Ehhez hasonló a vélekedésük az országos 
szintű közügyek befolyásolása tekintetében, hiszen sem az észak-alföldi 2,22, sem pedig az országos 
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2,39-os átlagérték nem azt sugallják, hogy a fiatalok önmagukra, mint a jövőjüket is jelentősen befo-
lyásoló közügyek alakítóira tekintenek.  

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 az észak-alföldi válaszadók az 
országos átlagnál, sőt valamennyi régiót tekintve is a legalacsonyabb mértékű közösségi aktivitást mu-
tatnak, hiszen 2 százalékuk számolt be arról, hogy az elmúlt egy év során részt vett civil közösségek 
munkájában. Ez az aktivitás rendkívül alacsonynak tekinthető. Mindez azt jelenti, hogy a civil társa-
dalmi élet csekély mértékben van jelen a fiatalok életében.  

32. ábra: Fiatalok közösségi részvétele (N=2000, NÉSZAK-ALFÖLD=324), 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 
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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 
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 60 000 program, esemény, rendezvény került meg-
valósításra, a kedvezményezettek részére pedig több, mint száz EFOP projektmegvalósításhoz kapcso-
lódó szakmai program került lebonyolításra. 
 
Országosan a mentorprogramba 963 támogatott projekt került bevonásra, melyek közül 234 projekt, 
azaz a támogatott programok 24,3 százaléka valósult meg az észak-alföldi régióban. 
 
Az alábbi táblázat tartalmazza a régióban mentorált projektek megoszlását pályázati konstrukciók és 
megyék szerinti bontásban: 
 

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

Pályázati konstrukció Hajdú-Bihar megye 
(db) 

Jász-Nagykun-Szolnok 
megye (db) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye (db) 

EFOP-1.2.11-16 7 4 10 
EFOP-1.2.2-15 5 1 7 
EFOP-1.3.5-16 43 25 51 
EFOP-1.3.6-16 0 0 0 
EFOP-1.3.7-17 15 10 46 
EFOP-1.3.8-17 6 3 1 
Mindösszesen 76 43 115 
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A támogatott szervezetek projektjeinek listáját megyei bontásban az alábbi táblázat tartalmazza: 

Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.5-16-2016-00004 - „Együtt Sápért – 
helyi kisközösségek fejlesztése” 

Tanítsatok Egyházi Alapít-
vány 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.5-16-2016-00014 - Egyetemes kö-
zösségek 

Hernádmenti Kulturális, 
Sport és Természetbarát 
Egyesület 

Hajdú-Bihar Földes 
EFOP-1.3.5-16-2016-00015 - „Közös érdekünk 
- Társadalmi szerepvállalás erősítése a közös-
ségek fejlesztésével Földesen” 

Állami Gondoskodásban 
Élő és Veszélyeztetett Fia-
talok Támogatásáért Ala-
pítvány 

Hajdú-Bihar Monostorpályi EFOP-1.3.5-16-2016-00021 - „ZSIBONGÓ – Kö-
zösségfejlesztés” Szávitri Alapítvány 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.5-16-2016-00059 - Közös esély Kemenesmagasi Evangé-
likus Egyházközség 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.5-16-2016-00061 - Damaszkuszi út 
Bocskaikert Jövőjéért és 
Felemelkedéséért Alapít-
vány 

Hajdú-Bihar Balmazújváros EFOP-1.3.5-16-2016-00064 - "KÖZ-ÉRT" Regionális Ifjúsági Szol-
gáltató Központ 

Hajdú-Bihar Nyíracsád 
EFOP-1.3.5-16-2016-00125 - Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel Ligetalja térségében. 

Dunamenti Regionális 
Népfőiskola Közhasznú 
Egyesület 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.5-16-2016-00191 - Debreceni Aktív 
Fiatalok 

Összefogás Abaújlak-
Szanticska Jövőjéért Ala-
pítvány 

Hajdú-Bihar Derecske EFOP-1.3.5-16-2016-00286 - Együtt a kultúrá-
ért 

Csepreg Város Önkor-
mányzata 

Hajdú-Bihar Debrecen 

EFOP-1.3.5-16-2016-00313 - KÖZÖSSÉGI at-
rAkció- a társadalmi felelősségvállalás előse-
gítése, családok társadalmi szerepének meg-
erősítése, önkéntesség elterjesztése, civil kö-
zösségek létrejöttének elősegítése az Észak-
alföldi régióban”  

Fehérgyarmat Város Ön-
kormányzata 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.5-16-2016-00328 - „Nincs előttünk 
lábnyom” 

Fiatal Gazdák Magyaror-
szági Szövetsége-AGRYA 

Hajdú-Bihar Nagyrábé EFOP-1.3.5-16-2016-00334 - A Közösség híd a 
magány és a találkozás között 

"Egy jobb életért" Köz-
hasznú Egyesület 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.5-16-2016-00359 - „Közösségi erő – 
erős társadalom” 

Szent János Görögkatoli-
kus Gimnázium és Szak-
képző Iskola 

Hajdú-Bihar Hajdúböször-
mény 

EFOP-1.3.5-16-2016-00372 - Együtt - Egymá-
sért Hajdúböszörményben 

Egyéni és Társadalmi Fe-
lelősségvállalásért Alapít-
vány 

Hajdú-Bihar Nyírábrány EFOP-1.3.5-16-2016-00376 - Daróci összefo-
gás 

NYIFE Nyírségi Ifjúsági 
Egyesület 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.5-16-2016-00377 - Tedd szívesen, 
cselekedj önkéntesen 

Bors-Menta Mentális 
Egészségnövelő Térségi 
Alapítvány 

Hajdú-Bihar Hajdúszovát 
EFOP-1.3.5-16-2016-00385 - Közösségfejlesz-
tés a Hajdúszováti Hagyományőrző Turisztikai 
Egyesületnél 

"Mályvavirág" Alapítvány 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.5-16-2016-00430 - „Aktívan a kö-
zösségért” 

Mogyorósbányai Kultúra- 
és Szabadidő Egyesület 

Hajdú-Bihar Berettyóújfalu EFOP-1.3.5-16-2016-00431 - SÁRRÉTÉRTÉK-
TÉR 

Bice-Bóca Alapítvány A 
Mozgássérült Gyermeke-
kért 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.5-16-2016-00435 - Híd a generációk 
között 

Mályi Görögkatolikus 
Szervezőlelkészség 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.5-16-2016-00501 - Hasznos Polgá-
rok - aktív társadalom 

Szent Őrangyalok Plébá-
nia 

Hajdú-Bihar Debrecen 
EFOP-1.3.5-16-2016-00515 - Hagyományőrző 
programok és rendezvények a Debreceni Gö-
rögkatolikus Egyházközségben 

Várva Várt Alapítvány 

Hajdú-Bihar Téglás 
EFOP-1.3.5-16-2016-00526 - Kisközösségek 
építése és társadalmi aktivitásuk erősítése 
Tégláson 

Orosházi Evangélikus 
Egyházközség 

Hajdú-Bihar Hajdúböször-
mény 

EFOP-1.3.5-16-2016-00560 - A MI dolgunk - 
közösségfejlesztés Hajdúböszörményben 

Demecseri Görögkatoli-
kus Egyházközség 

Hajdú-Bihar Hajdúböször-
mény 

EFOP-1.3.5-16-2016-00568 - Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a Hajdúságban 

Jablonczay Lenke Ifjúsági 
Egyesület 

Hajdú-Bihar Debrecen 
EFOP-1.3.5-16-2016-00570 - „Hagyomány és 
közösség” - komplex fejlesztő program Bojt 
községben 

Szegedi Keresztény Roma 
Szakkollégium 

Hajdú-Bihar Debrecen 

EFOP-1.3.5-16-2016-00581 - KÖZÖSSÉGI at-
rAKCIÓ- a társadalmi felelősségvállalás előse-
gítése, családok társadalmi szerepének meg-
erősítése, önkéntesség elterjesztése, civil kö-
zösségek létrejöttének elősegítése az Észak –
alföldi régióban.” 

Alsóberecki Hagyomány-
őrző és Faluszépítő Egye-
sület 

Hajdú-Bihar Bihartorda 
EFOP-1.3.5-16-2016-00597 - "Közösségfej-
lesztés, társadalmi szerepvállalás erősítése 
segítő kutyákkal" 

Magyar Református Sze-
retetszolgálat Alapítvány 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.5-16-2016-00601 - „Generációk 
közti együttműködés Csökmőtől Polgárig” 

Máriapócsi Görögkatoli-
kus Parókia 

Hajdú-Bihar Álmosd EFOP-1.3.5-16-2016-00607 - Az Érmelléki kö-
zösségek erősítése a hit erejével 

Füzesgyarmati Reformá-
tus Egyházközség 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.5-16-2016-00632 - Fény Felé Alapít-
vány közösségépítő programja 

Római Katolikus Egyház-
község 

Hajdú-Bihar Debrecen 
EFOP-1.3.5-16-2016-00651 - 120 éve hittel, 
szívvel, értelemmel Debrecen szívében a kö-
zösségek fejlesztésével 

Szikszói Görögkatolikus 
Parókia 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.5-16-2016-00699 - Tépe - a község, 
amely összetart 

Nem Adom Fel Alapít-
vány 

Hajdú-Bihar Esztár EFOP-1.3.5-16-2016-00763 - AlkoTér projekt -
Esztár közösségépítés alatt 

Balmazújvárosi Kistérség 
Alternatív Kulturális Ifjú-
sági Egyesület 

Hajdú-Bihar Sáránd 
EFOP-1.3.5-16-2016-00765 - Társadalmi sze-
repvállalás erősítése közösségek fejlesztésé-
vel 

Tiszafüredi Humanitás 
Alapítvány 

Hajdú-Bihar Debrecen 
EFOP-1.3.5-16-2016-00767 - Közösségfejlesz-
tés a Gyermekkert Személyiségfejlesztő 
Óvoda Alapítványnál 

Nyírtéti Református Egy-
házközség 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.5-16-2016-00796 - "Közösségben az 
erő" 

Dunaszekcső-Palotabo-
zsok-Véménd Reformá-
tus Társegyházközség 



34 
 

Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.5-16-2016-00799 - Hagyományból 
fakadó jövő a Görögkatolikus Egyházban Roma Láng Egyesület 

Hajdú-Bihar Hajdúböször-
mény 

EFOP-1.3.5-16-2016-00808 - Ahol szükség ott 
segítség - a generációk közötti párbeszéd erő-
sítése Hajdúböszörményben 

Pécsi Egyházmegye 

Hajdú-Bihar Bocskaikert EFOP-1.3.5-16-2016-00842 - "Közösségépítés, 
közösségfejlesztés a Hajdúhadházi járásban" Hat Alapítvány 

Hajdú-Bihar Hajdúböször-
mény 

EFOP-1.3.5-16-2016-00857 - Bennünk van a 
jövő - szemléletváltás a családi közösségek-
ben 

"Silencio" Hitközösség 

Hajdú-Bihar Váncsod 
EFOP-1.3.5-16-2016-00899 - Segítsünk Ma-
gunkon Szentpéterszeg és Környéke Egyesü-
let 

Segítsünk Magunkon 
Szentpéterszeg és Kör-
nyéke Egyesület 

Hajdú-Bihar Földes EFOP-1.2.11-16-2017-00005 - Egy életen át 
Földesen 

Földes Nagyközség Ön-
kormányzata 

Hajdú-Bihar Hajdúnánás EFOP-1.2.11-16-2017-00012 - Fecske Otthon 
Hajdúnánáson 

Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat 

Hajdú-Bihar Nyíradony EFOP-1.2.11-16-2017-00027 - Otthon Nyír-
adonyban 

Nyíradony Város Önkor-
mányzata 

Hajdú-Bihar Berettyóújfalu 
EFOP-1.2.11-16-2017-00039 - Fiatalok hely-
ben maradásának ösztönzése Berettyóújfalu-
ban 

Berettyóújfalu Város Ön-
kormányzata 

Hajdú-Bihar Balmazújváros 
EFOP-1.2.11-16-2017-00043 - Esély otthon - 
Önkormányzati bérlakások felújítása Balmaz-
újvároson 

Balmazújváros Város Ön-
kormányzata 

Hajdú-Bihar Kaba EFOP-1.2.11-16-2017-00056 - A Kabai fiatalok 
helyben maradásának ösztönzése 

Kaba Város Önkormány-
zata 

Hajdú-Bihar Derecske EFOP-1.2.11-16-2017-00057 - Esély Derecs-
kén 

Derecske Város Önkor-
mányzata 

Hajdú-Bihar Esztár EFOP-1.2.2-15-2016-00135 - #IF-
YOU#dream#Esztár 

 Esztár Fejlődéséért Ala-
pítvány 

Hajdú-Bihar Hajdúböször-
mény 

EFOP-1.2.2-15-2016-00183 - Like – old a pilla-
natot! Komp Egyesület 

Hajdú-Bihar Nyíracsád EFOP-1.2.2-15-2016-00185 - „Acsádi Öröm-
hír” 

Perspektíva és Stúdium 
Alapítvány 

Hajdú-Bihar Hajdúnánás EFOP-1.2.2-15-2016-00220 - Ifjúsági társa-
dalmi szerepvállalás erősítése Hajdúnánáson 

Református Hitéletért 
Alapítvány 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.2.2-15-2016-00244 - Ifjúsági progra-
mok a Hajdúdorogi Főegyházmegye területén 

 Hajdúdorogi Metropoli-
tai Egyház 

Hajdú-Bihar Hajdúbagos 
EFOP-1.3.7-17-2017-00017 - Hátrányos hely-
zetű emberek aktív társadalmi szerepvállalá-
sát segítő programok a Derecskei járásban 

Erdőspusztai Kistérség 
Humánfejlesztő Egyesü-
let 

Hajdú-Bihar Nyíradony 

EFOP-1.3.7-17-2017-00057 - A Nyíradonyi Re-
formátus Egyházközség és a Dél-Nyírség, Er-
dőspuszták LEADER Egyesület közösségfej-
lesztő tevékenységének bővítése 

Nyíradonyi Református 
Egyházközség 

Hajdú-Bihar Debrecen 
EFOP-1.3.7-17-2017-00080 - "Az Emberfia 
azért jött, hogy megkeresse és megmentse 
azt, ami elveszett" (Lk.19,10) 

Debrecen-Bánki Refor-
mátus Egyházközség 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.7-17-2017-00081 - „MI KEREKESTE-
LEPIEK” 

Debrecen-Kerekestelepi 
Református Egyházköz-
ség 

Hajdú-Bihar Álmosd EFOP-1.3.7-17-2017-00104 - Az Érmelléki kö-
zösségek erősítése a hit erejével 

Álmosdi Görögkatolikus 
Egyházközség 
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Hajdú-Bihar Debrecen 
EFOP-1.3.7-17-2017-00128 - A közösség szív-
ében - női közösségépítő és -fejlesztő prog-
ram 

Jablonczay Lenke Ifjúsági 
Egyesület 

Hajdú-Bihar Nyíracsád 
EFOP-1.3.7-17-2017-00206 - Az egyház és a 
civil szféra közös társadalmi szerepvállalása 
Nyíracsádon 

Nyíracsádi Görögkatoli-
kus Parókia 

Hajdú-Bihar Debrecen 
EFOP-1.3.7-17-2017-00221 - A Wáli István Re-
formátus Cigány Szakkollégium tevékenysé-
gének bővítése és minőségi fejlesztése 

Wáli István Református 
Cigány Szakkollégium 

Hajdú-Bihar Debrecen 
EFOP-1.3.7-17-2017-00230 - Hátránykompen-
záció és közösségfejlesztés a társadalmi kohé-
zió erősítése céljából 

Szent Anna Főplébánia 
Debrecen 

Hajdú-Bihar Hajdúböször-
mény 

EFOP-1.3.7-17-2017-00252 - Fogyatékosokat 
és időseket segítő missziós tevékenységek a 
hajdúböszörményi Kálvin János Református 
Szociális Szolgáltató Központban 

Kálvin János Református 
Szociális Szolgáltató Köz-
pont 

Hajdú-Bihar Hajdúhadház 
EFOP-1.3.7-17-2017-00257 - Egyházi és civil 
közösségfejlesztés Hajdúhadházon és Téglá-
son 

Római Katolikus Egyház 
Újfehértó 

Hajdú-Bihar Egyek EFOP-1.3.7-17-2017-00296 - Hátránykompen-
záció és közösségfejlesztés Egyeken 

Szent József Plébánia 
Egyek 

Hajdú-Bihar Balmazújváros 
EFOP-1.3.7-17-2017-00314 - Lendületet 
adunk - Közösségfejlesztő tevékenységek bő-
vítése Balmazújvároson 

Balmazújvárosi Kistérség 
Alternatív Kulturális Ifjú-
sági Egyesület 

Hajdú-Bihar Hajdúböször-
mény 

EFOP-1.3.7-17-2017-00332 - "INTÉZMÉNYE-
KEN ÁT" - református missziós hálózat a hát-
rányos helyzetű gyerekekért és fiatalokért 

Jó Pásztor Református 
Óvoda 

Hajdú-Bihar Álmosd 
EFOP-1.3.7-17-2017-00354 - "Kéz a kézben" 
Társadalmi kohéziós program Hajdú Bihar 
megyében 

Roma Láng Egyesület 

Hajdú-Bihar Mikepércs EFOP-1.3.8-17-2017-00002 - Segíthetek? Mikepércsi Református 
Egyházközség 

Hajdú-Bihar Debrecen 

EFOP-1.3.8-17-2017-00008 - "Önkéntesség 
személyre szabva" című program megvalósí-
tása a Gyermekálom Családsegítő Egyesület-
nél 

Gyermekálom Családse-
gítő Egyesület 

Hajdú-Bihar Debrecen 
EFOP-1.3.8-17-2017-00009 - Helyi igényekre 
alapuló önkéntes program megvalósítása a 
Manó-Tanya 2009. Közhasznú Egyesületnél 

Manó-Tanya 2009. Köz-
hasznú Egyesület 

Hajdú-Bihar Berettyóújfalu EFOP-1.3.8-17-2017-00010 - Önkéntes prog-
ram a Gróf Tisza István Kórházban Gróf Tisza István Kórház 

Hajdú-Bihar Debrecen 
EFOP-1.3.8-17-2017-00031 - Önkéntesség és 
fejlődés a Magyar Református Szeretetszolgá-
lat Alapítványnál 

Magyar Református Sze-
retetszolgálat Alapítvány 

Hajdú-Bihar Debrecen EFOP-1.3.8-17-2017-00042 - Önkéntesség 
személyre szabva Debrecenben 

Debreceni Szegényeket 
Támogató Alapítvány 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Szolnok EFOP-1.3.5-16-2016-00022 - Forrás-projekt 

"Szilaj" Kulturális És Ha-
gyományőrző Közhasznú 
Egyesület 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Besenyszög EFOP-1.3.5-16-2016-00070 - Egységben az 

erő - a helyi közösség erősítése Besenyszögön EuroConsult Alapítvány 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Karcag EFOP-1.3.5-16-2016-00181 - A „MINDIG VAN 

REMÉNY” Daganatos Betegekért Alapítvány 
Talentum 2000 Alapít-
vány 
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szervezésében megvalósuló, társadalmi sze-
repvállalást erősítő, közösségfejlesztő progra-
mok 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Szolnok 

EFOP-1.3.5-16-2016-00194 - Generációk 
Együtt Egyesület szervezésében megvalósuló, 
társadalmi szerepvállalást erősítő, közösség-
fejlesztő programok 

Csengersimai Református 
Egyházközség 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Szolnok EFOP-1.3.5-16-2016-00275 - „SM közösségek 

építése Jász Nagykun Szolnok Megyében” 
Algyő Nagyközség Önkor-
mányzat 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Szolnok 

EFOP-1.3.5-16-2016-00312 - "Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel a Jászságban" 

Balassagyarmat Város 
Önkormányzata 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Szolnok EFOP-1.3.5-16-2016-00433 - ÖNként MInden-

KOR - ÖN MIKOR?! 
Felsővadászi Görögkatoli-
kus Parókia 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Szolnok 

EFOP-1.3.5-16-2016-00522 - Társadalmi szoli-
daritás és családi erőforrások növelése men-
tálhigiénés programok által 

Hodászi Görögkatolikus 
Cigány Egyházközség 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok 

Jászboldog-
háza 

EFOP-1.3.5-16-2016-00566 - „Az önkéntesség 
első lépései a boldogházi fiatalokkal 1.0” 

Nagyboldogasszony Plé-
bánia 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Tiszafüred 

EFOP-1.3.5-16-2016-00580 - Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában 

Edelényi Görögkatolikus 
Parókia 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok 

Törökszent-
miklós 

EFOP-1.3.5-16-2016-00586 - Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel a Bercsényi Miklós Katolikus Iskolában 

Farkas Edit Római Katoli-
kus Szakképző Iskola és 
Kollégium 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Tiszafüred 

EFOP-1.3.5-16-2016-00588 - Közösségfejlesz-
tés, társadalmi szerepvállalás erősítése Tisza-
füreden. 

Bódvaszilasi Református 
Egyházközség 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Kenderes 

EFOP-1.3.5-16-2016-00593 - Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában 

Szihalom Mozgáskorláto-
zottainak és Barátainak 
Egyesülete 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Szolnok 

EFOP-1.3.5-16-2016-00615 - "Értünk és ér-
ted": közösségi programok megvalósítása a 
Széchenyi Lakótelepért Egyesület szervezésé-
ben 

Hévíz Római Katolikus 
Plébánia 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Jászapáti 

EFOP-1.3.5-16-2016-00626 - Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus 
Középiskolában 

Szegedi Korai Fejlesztést 
és Integrációt Támogató 
Alapítvány 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Jászapáti 

EFOP-1.3.5-16-2016-00630 - Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel a Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános 
Iskolában 

Polgári Pásztóért Alapít-
vány 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Nagykörű 

EFOP-1.3.5-16-2016-00635 - Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel a Petrovay György Katolikus Általános Is-
kolában 

Balatonkiliti Református 
Egyházközség 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Jászfényszaru 

EFOP-1.3.5-16-2016-00652 - Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel a IV. Béla Katolikus Általános Iskolában 

Mozgáskorlátozottak Ba-
lassagyarmati Egyesülete 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok 

Jászalsószent-
györgy 

EFOP-1.3.5-16-2016-00694 - Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel a Szent György Katolikus Általános Iskolá-
ban 

Bodroghalmi Református 
Egyházközség 
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Jász-Nagy-
kun-Szolnok Jászberény 

EFOP-1.3.5-16-2016-00714 - Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel a Jászberényi Nagyboldogasszony Katoli-
kus Iskolában 

Kálvin János Református 
Szociális Szolgáltató Köz-
pont 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Karcag EFOP-1.3.5-16-2016-00750 - Együtt egymá-

sért! 
Szent József Plébánia 
Egyek 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Karcag 

EFOP-1.3.5-16-2016-00756 - Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel a Györffy István Katolikus Általános Iskolá-
ban 

Tiszaberceli Református 
Egyházközség 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Szolnok EFOP-1.3.5-16-2016-00776 - Önkéntesnek 

lenni jó! Közösségi Misszió 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Tiszaföldvár EFOP-1.3.5-16-2016-00798 - Gondoskodó kö-

zösség Bababirtok Egyesület 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Szolnok 

EFOP-1.3.5-16-2016-00853 - Társadalmi sze-
repvállalás erősítése Hernádkak településén 
és a Hernád mentén 

Magyar Vöröskereszt Ba-
ranya Megyei Szervezete 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Jászapáti 

EFOP-1.2.11-16-2017-00014 - A JÁSZAPÁTI FI-
ATALOK HELYBEN MARADÁSÁNAK TÁMOGA-
TÁSÁRA 

Jászapáti Városi Önkor-
mányzat 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Kisújszállás EFOP-1.2.11-16-2017-00029 - Kisújszállás a 

Te otthonod! 
Kisújszállás Város Önkor-
mányzata 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Fegyvernek EFOP-1.2.11-16-2017-00033 - Esély Otthon - 

Esély Fegyverneken 
Fegyvernek Város Önkor-
mányzata 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok 

Jászalsószent-
györgy 

EFOP-1.2.11-16-2017-00037 - A fiatalok lak-
hatási körülményeinek javítása és helyben 
maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön 

Jászalsószentgyörgy Köz-
ségi Önkormányzat 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Jászkisér 

EFOP-1.2.2-15-2016-00241 - "Adj esélyt"- If-
júsági programsorozat a jászkiséri fiatalok jö-
vőjéért 

 "Jászkisér Gyermekeiért" 
Alapítvány 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Szolnok EFOP-1.3.7-17-2017-00023 - Fogyatékos em-

ber vagyok, de értékes! 

Bice-Bóca Alapítvány A 
Mozgássérült Gyermeke-
kért 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok 

Kunszentmár-
ton 

EFOP-1.3.7-17-2017-00051 - Szeged-Csanádi 
Egyházmegye Közösségfejlesztése – Kun-
szentmárton - Társadalmi esélyegyenlőség fo-
kozása Kunszentmártonban a katolikus közös-
ség bevonásával, a település hátrányos hely-
zetű lakosságának társadalmi felzárkóztatása 
céljából 

Szent Márton Plébánia 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Kunhegyes EFOP-1.3.7-17-2017-00089 - Közös Jövő Várva Várt Alapítvány 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Tiszafüred EFOP-1.3.7-17-2017-00232 - A társadalmi ko-

hézió erősítése a Tiszafüredi kistérségben 
Szőke Tisza Népzenei Ala-
pítvány 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Jászkisér 

EFOP-1.3.7-17-2017-00264 - “Adj esélyt!”- 
társadalmi kohéziós programsorozat Jászkis-
éren 

Eco Humán Világ Alapít-
vány 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Tiszapüspöki 

EFOP-1.3.7-17-2017-00272 - Társadalmi 
együttműködés előmozdítása közösségfej-
lesztő tevékenységek révén Tiszapüspökin 

Tiszapüspökiért Kör Egye-
sület 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Szolnok EFOP-1.3.7-17-2017-00280 - Mentálhigiénés 

közösségfejlesztő program 

Miért Ne Közhasznú Hu-
mán Szolgáltató Alapít-
vány 
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Jász-Nagy-
kun-Szolnok Tiszafüred 

EFOP-1.3.7-17-2017-00316 - Tiszafüredi Hu-
manitás a társadalmi együttélés szolgálatá-
ban 

Tiszafüredi Humanitás 
Alapítvány 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Szolnok EFOP-1.3.7-17-2017-00334 - Szeretetközös-

ség 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Nyugdijasok Kul-
turális és Érdekvédelmi 
Egyesülete 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Szolnok EFOP-1.3.7-17-2017-00373 - „Nagy lépés 

előre” 

Sclerosis Multiplexes Be-
tegek JNK Szolnok Me-
gyei Egyesülete 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Tiszaföldvár 

EFOP-1.3.8-17-2017-00028 - Önkéntesség Ti-
szazugban - Nyilvánosság a Tiszazugért Köz-
hasznú Alapítvány önkéntes programja 

Nyilvánosság a Tiszazu-
gért Köszhasznú Ala-
pitvány 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Jászkisér 

EFOP-1.3.8-17-2017-00030 - Fiatalok közös-
ségi szerepvállalásának erősítése Jászkiséren 
és környékén 

Önkéntes Tüzoltó Egye-
sület 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok Jászapáti 

EFOP-1.3.8-17-2017-00057 - Önkéntesség 
személyre szabva Jászapáti Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületénél 

Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza EFOP-1.3.5-16-2016-00006 - Generációk ösz-
szefogása Nyírszőlősön 

Magyarországi Sajátjogú 
Metropolitai Egyház 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyírjákó 
EFOP-1.3.5-16-2016-00034 - A Bakta Szol ala-
pítvány önkéntességének erősítése térségi 
szinten 

Caritas Hungarica Eger 
Alapítvány 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza 
EFOP-1.3.5-16-2016-00043 - HAGYOMÁNYA-
INK NEM HAGYOMÁNYOSAN, AVAGY TÁRSA-
DALMI SZEREPEK RÉGEN ÉS MA 

Kiválóságokért, Oktatás-
ért, Budapesti Seniorok a 
Hallgatókért Alapítvány 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza 
EFOP-1.3.5-16-2016-00068 - Kéz a kézben - 
korosztályok közötti együttműködések erősí-
tése Nyíregyházán 

Muzsikál az Erdő Alapít-
vány 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Ópályi EFOP-1.3.5-16-2016-00087 – „Együtt Egymá-
sért” Ópályi helyi közösségeinek fejlesztése 

Levendula Művészeti 
Egyesület 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Kisvárda EFOP-1.3.5-16-2016-00091 - Társadalmi sze-
repvállalás és közösségfejlesztés Kisvárdán. Piarista Rendház 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Hodász 
EFOP-1.3.5-16-2016-00143 - Innovatív közös-
ségek kialakítása, integrációja és kohéziójá-
nak erősítése a hagyományok mentén 

Értelmi Fogyatékossággal 
Élők és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetség 
Baranya Megyei Egyesü-
lete 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza 
EFOP-1.3.5-16-2016-00151 - „Generációk a 
tudományos ismeretterjesztésért” – önkén-
tes program a TIT-ben 

Filantróp Szociális Alapít-
vány 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyírtelek EFOP-1.3.5-16-2016-00161 - Együtt könnyebb Nemzetiségi Szövetség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Szamoskér EFOP-1.3.5-16-2016-00184 - Együtt az ifjúság-
gal Szatmárban 

Mária Út Közhasznú 
Egyesület 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Vásárosna-
mény 

EFOP-1.3.5-16-2016-00185 - A Szatmár Bereg 
Polgári Egyesület társadalmi szerepvállalásá-
nak erősítése a közösségek fejlesztésével a 
Vásárosnaményi Járásban 

Református Egyházköz-
ség Tiszabecs 
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Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Levelek 

EFOP-1.3.5-16-2016-00230 - A Leveleki Római 
Katolikus Egyházközség társadalmi szerepvál-
lalásának erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel a Baktalórántházai Járásban 

Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza 
EFOP-1.3.5-16-2016-00236 - A társadalmi sze-
repvállalás fejlesztése és a közösségek össze-
fogása Nyíregyházán 

Izsák Város Önkormány-
zata 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Ófehértó 

EFOP-1.3.5-16-2016-00249 - A Ófehértói Re-
formátus Egyházközség társadalmi szerepvál-
lalásának erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel a Baktalórántházai Járásban 

Keszthely Város Önkor-
mányzata 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza 
EFOP-1.3.5-16-2016-00258 - „Közösség, Ér-
ték, Tolerancia – generációk közti önkéntes 
program Nyíregyházán” 

Kisújszállás Város Önkor-
mányzata 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Újfehértó 
EFOP-1.3.5-16-2016-00260 - A Római Katoli-
kus Egyház társadalmi szerepvállalásának erő-
sítése a közösségek fejlesztésével Újfehértón 

Ercsi Város Önkormány-
zat 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Sonkád 
EFOP-1.3.5-16-2016-00279 - Közösségek ha-
tárok nélkül – diákújságírók a kisközösségek 
fejlesztéséért 

Vésztő Város Önkor-
mányzata 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza 
EFOP-1.3.5-16-2016-00280 - „Légy te is Ön-
kéntes – kisközösségek építése Baktalóránt-
házán” 

Füzesabony Városi Ön-
kormányzat 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyírgyulaj 
EFOP-1.3.5-16-2016-00281 - "Szafi" komplex 
önkéntes közösségi program megvalósítása 
Nyírgyulajban és a térségben 

Gávavencsellő Nagyköz-
ség Önkormányzata 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Csenger 
EFOP-1.3.5-16-2016-00287 - Közösségfejlesz-
tés és társadalmi szerepvállalás a Csengeri 
Görögkatolikus Egyházközségnél 

Kiskőrös Város Önkor-
mányzata 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Darnó 

EFOP-1.3.5-16-2016-00288 - Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel a Darnói Református Egyházközség közre-
működésével 

Tompa Város Önkor-
mányzata 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Tiszadob EFOP-1.3.5-16-2016-00309 - „Értékteremtők 
– önkéntes program a tiszavasvári járásban” 

Szerencs Város Önkor-
mányzata 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Biri 
EFOP-1.3.5-16-2016-00325 - „Teremts újat és 
légy aktív - önkéntes program megvalósítása 
több generáció együttműködésében” 

Szeged-Csanádi Egyház-
megye 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Tiszakere-
cseny 

EFOP-1.3.5-16-2016-00330 - A Tiszakerecse-
nyi Reformátusokért Alapítvány társadalmi 
szerepvállalásának erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Vásárosnaményi Járásban 

Mád Római Katolikus Plé-
bánia 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Fehérgyarmat EFOP-1.3.5-16-2016-00351 - Közösségek fej-
lesztése Szatmárban 

Telkibányai Református 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza EFOP-1.3.5-16-2016-00356 - „Társadalmi sze-
repvállalás erősítése Nyírteleken” 

Perspektíva és Stúdium 
Alapítvány 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Panyola EFOP-1.3.5-16-2016-00381 - Tiéd a Jövő! Hajdúdorogi Metropolitai 
Egyház 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nagyhalász 
EFOP-1.3.5-16-2016-00392 - Közösségben a 
közösségért - Társadalmi szerepvállalást erő-
sítő komplex program Nagyhalászban 

Baranya Uniós Felzárkó-
zásáért Egyesület 



40 
 

Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 
Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Berkesz EFOP-1.3.5-16-2016-00413 - „Generáció erő-
sítése” 

Élim Evangélikus Szere-
tetotthon 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyírtura EFOP-1.3.5-16-2016-00415 - Hit, Erő, Önkén-
tesség Nyírturán 

Abaffy Gyula Evangélikus 
Szeretetszolgálat 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Sényő EFOP-1.3.5-16-2016-00416 - Összefogás Ere-
jével Sényőn 

Szarvasi Ótemplomi 
Evangélikus Egyházköz-
ség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyírbogát EFOP-1.3.5-16-2016-00434 - Generációk Kö-
zösen Nyírbogáton 

Sajópetri Görögkatolikus 
Parókia 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Tiszavasvári EFOP-1.3.5-16-2016-00458 - Közösségi gon-
doskodás az önkéntesség jegyében Szent Gellért Plébánia 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza 
EFOP-1.3.5-16-2016-00469 - Ami összeköt…- 
generációk közötti együttműködés a helyi kö-
zösségek fejlesztéséért 

Kisboldogasszony Plébá-
nia 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza EFOP-1.3.5-16-2016-00524 - „Tegyünk meg 
mindent közösen a jövőnkért!” 

Kötegyáni Református 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyírjákó 

EFOP-1.3.5-16-2016-00528 - A Nyírjákói Re-
formátus Egyházközség társadalmi szerepvál-
lalásának erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel a Baktalórántházai Járásban 

Nyírteleki Civil Koordiná-
ciós és Szociális Szolgál-
tató Egyesület 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Máriapócs 
EFOP-1.3.5-16-2016-00578 - Hierotheosz 
Egyesület társadalmi szerepvállalásának erő-
sítése 

Szakonyfalu Faluszépítő 
Egyesület 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza EFOP-1.3.5-16-2016-00579 - Nyíregyházi Egy-
házmegye Közösségfejlesztési Programja 

Társult Evangélikus Egy-
házközség Nemescsó 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Mátészalka EFOP-1.3.5-16-2016-00613 - Más szemlélettel 
Őrben Római Katolikus Plébánia 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyírbéltek EFOP-1.3.5-16-2016-00617 - Közösség, társa-
dalom, összefogás Nyírbélteken 

Nagyecsedi Református 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Márokpapi EFOP-1.3.5-16-2016-00620 - "Civiláda" - Kö-
zösségfejlesztés a Beregben 

Miskolci Egyházmegye 
Fejlesztési Irodája 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Tiszanagyfalu 

EFOP-1.3.5-16-2016-00646 - "Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel" a "Tiszanagyfalu Gyermekeiért" Közala-
pítvány megvalósításában 

Porcsalmai Református 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Szabolcs EFOP-1.3.5-16-2016-00658 - Közösségi közös-
ség 

Pécsi Egyházmegyei Ka-
tolikus Karitász 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Tiszabercel 

EFOP-1.3.5-16-2016-00718 - A Tiszaberceli 
Református Egyházközség társadalmi szerep-
vállalásának erősítése a közösségek fejleszté-
sével az Ibrányi Járásban 

Római Katolikus Egyház 
Újfehértó 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Tiszavasvári EFOP-1.3.5-16-2016-00738 - Az önkéntesség 
erősítése a nagycsaládosok körében 

Otthonházakért Érdekvé-
delmi Egyesület 
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Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza 

EFOP-1.3.5-16-2016-00758 - MIME Érted!? - 
„Míg Megnövök" Alapítvány társadalmi sze-
repvállalást erősítő programja a közösségek 
fejlesztésével 

Gutorföldei Szent István 
Király Plébánia 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza 
EFOP-1.3.5-16-2016-00816 - Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel Nyíregyházán 

Kölyökvár Közhasznú 
Egyesület 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíribrony EFOP-1.3.5-16-2016-00883 - „Közösség építés 
a NYIFE Nyírségi Ifjúsági Egyesülettel” 

NYIFE Nyírségi Ifjúsági 
Egyesület 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nagyecsed EFOP-1.3.5-16-2016-00954 - Közös lépések 
Nagyecsedért 

Nagyecsed Városért 
Egyesület 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Tiszabecs 
EFOP-1.3.5-16-2016-00974 - „Tiszabecsi Re-
formátus Egyházközség társadalmi szerepvál-
lalásának további erősítése” 

Református Egyházköz-
ség Tiszabecs 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Csengersima 
EFOP-1.3.5-16-2016-00980 - „Csengersima 
Református Egyházközség társadalmi szerep-
vállalásának további erősítése” 

Csengersimai Református 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Tiszavasvári 

EFOP-1.2.11-16-2017-00009 - Esély és otthon 
– mindkettő lehetséges! Komplex beavatko-
zások megvalósítása a fiatalok elvándorlásá-
nak csökkentése érdekében Tiszavasváriban. 

Tiszavasvári Város Önkor-
mányzata 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyírmada EFOP-1.2.11-16-2017-00024 - Nyírmada, ott-
hon a fiataloknak 

Nyírmada Város Önkor-
mányzata 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Kisvárda EFOP-1.2.11-16-2017-00026 - Esély Otthon 
Kisvárdán 

Kisvárda Város Önkor-
mányzata 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyírbogát EFOP-1.2.11-16-2017-00032 - Találj otthonra 
Nyírbogáton! 

Nyírbogát Nagyközség 
Önkormányzata 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nagyecsed 
EFOP-1.2.11-16-2017-00036 - "Lakhatás és 
humán erőforrás fejlesztés a nagyecsedi fia-
talok helyben maradásáért" 

Nagyecsed Város Önkor-
mányzata 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Gávavencsellő EFOP-1.2.11-16-2017-00049 - Adj Esélyt Gá-
vavencsellőnek 

Gávavencsellő Nagyköz-
ség Önkormányzata 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Vásárosna-
mény 

EFOP-1.2.11-16-2017-00061 - Gólyafészek - 
Vásárosnamény fiataljainak helyben maradá-
sáért 

Vásárosnamény Város 
Önkormányzata 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Csengersima 
EFOP-1.2.11-16-2017-00066 - Esély Otthon – 
avagy a fiatalok helyben maradásának ösz-
tönzése Csengerben 

Csenger Város Önkor-
mányzat 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Ajak EFOP-1.2.11-16-2017-00067 - Esély otthon - 
Ajakon 

Ajak Város Önkormány-
zata 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Fehérgyarmat 
EFOP-1.2.11-16-2017-00069 - Esély otthonok 
kialakítása kapcsolódó szolgáltatások megva-
lósításával Fehérgyarmaton 

Fehérgyarmat Város Ön-
kormányzata 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Rakamaz EFOP-1.2.2-15-2016-00030 - Ifjúsági progra-
mok megvalósítása Rakamazon 

Római Katolikus Egyház-
község Rakamaz 
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Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Tiszadob EFOP-1.2.2-15-2016-00034 - Vidéki fiatalok 
lendületben 

Fiatal Gazdák Magyaror-
szági Szövetsége-AGRYA 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyírbogát EFOP-1.2.2-15-2016-00051 - "Egy Jobb Élet-
ért" a Nyírbogáti Fiatalokkal 

"Egy jobb életért" Köz-
hasznú Egyesület 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Máriapócs 

EFOP-1.2.2-15-2016-00064 - Itthon, Fiatalon: 
Ifjúság, Önkéntesség, Közösség - Ifjúsági 
programok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben 

Hierotheosz Egyesület 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Vásárosna-
mény 

EFOP-1.2.2-15-2016-00143 - A társadalmi in-
tegráció erősítése, szabadidősporthoz kap-
csolódó ifjúsági programok megvalósítása a 
Beregben. 

Beregi Ifjúságért Közmű-
velődési és Szabadidő 
Egyesület 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíribrony EFOP-1.2.2-15-2016-00229 - Nyírségi Ifjúsági 
Programok 

NYIFE Nyírségi Ifjúsági 
Egyesület 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Kisvárda EFOP-1.2.2-15-2016-00248 - Iskolánk az Új 
Nemzedékért! 

 Kisvárdai Református 
Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Baktalóránt-
háza 

EFOP-1.3.7-17-2017-00001 - Egyház és civil - 
közös célokkal Bakta szol Alapítvány 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza 
EFOP-1.3.7-17-2017-00008 - Együtt az úton – 
a Magyarországi Evangélikus Egyház társa-
dalmi szerepvállalás erősítése a XXI. Századba 

Élim Evangélikus Szere-
tetotthon 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza 

EFOP-1.3.7-17-2017-00016 - Szemléletfor-
máló és hátránykompenzációs programok 
megvalósítása a helyi közösségek bevonásá-
val 

Nyíregyháza - Kertvárosi 
Református Egyházköz-
ség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Timár EFOP-1.3.7-17-2017-00084 - Közösségfejlesz-
tés a Tiszai Esperesi Kerületben 

Timári Görögkatolikus 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyírlugos EFOP-1.3.7-17-2017-00085 - Közösségfejlesz-
tés a Nyírbátori Esperesi Kerületben 

Nyírlugosi Görögkatolikus 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Levelek EFOP-1.3.7-17-2017-00086 - Közösségfejlesz-
tés a Karászi Esperesi Kerületben 

Leveleki Görögkatolikus 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Csengerújfalu EFOP-1.3.7-17-2017-00090 - Közösségfejlesz-
tés a Csengeri Esperesi Kerületben 

Csengerújfalui Görögka-
tolikus Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Hodász EFOP-1.3.7-17-2017-00093 - Közösségfejlesz-
tés a Nyíri Esperesi Kerületben 

Hodászi Görögkatolikus 
Cigány Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyírtelek 
EFOP-1.3.7-17-2017-00097 - Helyi egyház és 
civil szervezet közösségfejlesztő tevékeny-
sége Nyírtelek 

Nyírteleki Civil Koordiná-
ciós és Szociális Szolgál-
tató Egyesület 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza EFOP-1.3.7-17-2017-00098 - Közösségfejlesz-
tés a Nyíregyházi Esperesi Kerületben 

Nyíregyháza-Örökösföldi 
Görögkatolikus Egyház-
község 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Jármi 
EFOP-1.3.7-17-2017-00107 - Élő lelkekből élő 
közösséget - egy, a mában és a jövőben élet-
képes gyülekezetért 

Jármi Református Egy-
házközség 
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Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza EFOP-1.3.7-17-2017-00112 - Közösségfejlesz-
tés az Újfehértói Esperesi Kerületben 

Újfehértói Görögkatoli-
kus Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Barabás EFOP-1.3.7-17-2017-00120 - A barabási kö-
zösség erősítése a hit erejével 

Barabási Református Egy-
házközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Demecser EFOP-1.3.7-17-2017-00123 - Közösségfejlesz-
tés a Kisvárdai Esperesi Kerületben 

 Demecseri Görögkatoli-
kus Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Kisvarsány 

EFOP-1.3.7-17-2017-00137 - "Kezdetben vala 
a KAPCSOLAT - Kisvarsányi Kaláka" - Közös-
ségfejlesztés a Kisvarsányi Református Egy-
házközség által 

Kisvarsányi Református 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Szatmárcseke EFOP-1.3.7-17-2017-00159 - Még jobb adni Magyar Református Sze-
retetszolgálat Alapítvány 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Máriapócs EFOP-1.3.7-17-2017-00161 - Közösségfejlesz-
tés a Máriapócsi Esperesi Kerületben 

 Máriapócsi Görögkatoli-
kus Parókia 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Mándok 
EFOP-1.3.7-17-2017-00162 - Közösségfej-
lesztő tevékenységek megvalósítása a Mán-
doki Református Egyházközség által 

Mándoki Református 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nagyecsed EFOP-1.3.7-17-2017-00174 - Nagyecsedi 
Megoldások Közössége 

Nagyecsedi Református 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Beregdaróc EFOP-1.3.7-17-2017-00183 - Egy lélekkel Be-
regdarócért! 

Beregdaróci Görögkatoli-
kus Parókia 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Geszteréd EFOP-1.3.7-17-2017-00187 - Hátránykompen-
záció és közösségfejlesztés Geszteréden 

Római Katolikus Egyház-
község 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Porcsalma 
EFOP-1.3.7-17-2017-00198 - Közösségi fej-
lesztés Porcsalmán a református egyház és 
helyi civil szervezet együttműködésével 

Porcsalmai Református 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Balkány EFOP-1.3.7-17-2017-00202 - A balkányi kö-
zösség erősítése a hit erejével 

Balkányi Görögkatolikus 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Vaja 

EFOP-1.3.7-17-2017-00207 - A társadalmi ko-
hézió erősítése - közösségfejlesztő tevékeny-
ségek megvalósítása a Vajai Református Egy-
házközség és a Vay Ádám Múzeum Baráti 
Köre által 

Vajai Református Egyház-
község 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nagydobos EFOP-1.3.7-17-2017-00215 - Együtt-Egymá-
sért 

Nagydobosi Református 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyírgyulaj EFOP-1.3.7-17-2017-00218 - Közösségi Fészek Nyírgyulaji Református 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Gelénes 
EFOP-1.3.7-17-2017-00223 - Gelénes Refor-
mátus Egyház közösségi tevékenységének fej-
lesztése 

SZIRom Szociális Igazsá-
gosságért a Roma Foglal-
koztatással 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza 

EFOP-1.3.7-17-2017-00237 - A társadalmi in-
tegráció és közösségi szolidaritás erősítése a 
nyíregyházi református egyházi közösségek-
ben. 

Nyíregyháza-Városi Re-
formátus Egyházközség 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 
Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Encsencs 
EFOP-1.3.7-17-2017-00247 - Encsencsi közös-
ségépítése egyházi és civil összefogás erejével 
a hátrányos helyzetűekért 

Encsencsi Református 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Vásárosna-
mény 

EFOP-1.3.7-17-2017-00251 - Társadalmi Ko-
hézió erősítése Szabolcsban- Közösen előíté-
letesség és a hátrányos megkülönböztetés el-
len 

Fiatalok Kulturális Szö-
vetsége Ifjúsági Egyesület 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Ibrány EFOP-1.3.7-17-2017-00263 - Egyházi és civil 
közösségfejlesztés Ibrányban 

Ibrányi Református Egy-
házközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Kisvárda EFOP-1.3.7-17-2017-00265 - Egyházi és civil 
közösségfejlesztés Kisvárdán 

Római Katolikus Egyház-
község 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Mándok EFOP-1.3.7-17-2017-00266 - Egyházi és civil 
közösségfejlesztés Mándokon 

Római Katolikus Egyház-
község 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Berkesz 
EFOP-1.3.7-17-2017-00279 - Berkeszi társa-
dalmi kohézió megvalósítása egyházi és civil 
összefogással 

Berkeszi Református Egy-
házközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyírbátor 
EFOP-1.3.7-17-2017-00288 - Közösségfej-
lesztő tevékenységek megvalósítása Nyírbá-
toron 

Nyírbátori Református 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyírkáta 
EFOP-1.3.7-17-2017-00293 - A társadalmi ko-
hézió erősítése és a közösségfejlesztő tevé-
kenységek bővítése Nyírkátán 

Nyírkátai Református 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Csengersima 
EFOP-1.3.7-17-2017-00303 - Közösségi fej-
lesztés Csengersimán a református egyház és 
helyi civil szervezet együttműködésével 

Csengersimai Református 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Tiszabercel EFOP-1.3.7-17-2017-00304 - Egyházi és civil 
közösségfejlesztés Tiszabercelen 

Tiszaberceli Református 
Egyházközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Sonkád 
EFOP-1.3.7-17-2017-00305 - A Sonkádi refor-
mátus egyházközség társadalmi kohéziót erő-
sítő programja 

Sonkádi Református Egy-
házközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Tornyospálca 

EFOP-1.3.7-17-2017-00307 - Közösségfej-
lesztő tevékenységek megvalósítása a Tor-
nyospálcai Görögkatolikus Egyházközség és az 
Életet az Éveknek Nyudíjasklubok Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége által 

Torsonypálcai Görögka-
tolikus Egyház 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Ófehértó EFOP-1.3.7-17-2017-00308 - Egyházi és civil 
közösségfejlesztés Magyon és Ófehértón 

Római Katolikus Egyház-
község Levelek 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyírtét EFOP-1.3.7-17-2017-00317 - Egyházi és civil 
közösségfejlezstés Nyírtéten 

Nyírtéti Református Egy-
házközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Ramocsaháza EFOP-1.3.7-17-2017-00319 - Egyházi és civil 
közösségfejlesztés Ramocsaházán 

Római Katolikus Egyház-
község 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Hodász 

EFOP-1.3.7-17-2017-00331 - „A Hodászi Re-
formátus Egyházközség közösségfejlesztő te-
vékenységének bővítése civil partner bevoná-
sával.” 

Hodászi Református Egy-
házközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Aranyosapáti EFOP-1.3.7-17-2017-00349 - Aranyos megint 
szép lesz 

Aranyosapáti Görögkato-
likus Egyházközség 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 
Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Anarcs EFOP-1.3.7-17-2017-00363 - Anarcsi közössé-
gek fejlesztése 

Anarcsi Református Egy-
házközség 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 

Nyíregyháza 
EFOP-1.3.8-17-2017-00051 - SZEMÉLYRE SZA-
BOTT FOGLALKOZÁS MEGTALÁLÁSA ÖNKÉN-
TESSÉGEN ÁT 

Nyírségi Hospice Alapít-
vány 

 

A mentorálásba vont szervezetek többsége (50,9 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 (30,3 szá-
zalék), míg 9 százalékuk a vidék népességmegtartó erejének és versenyképességének javítására irá-
nyuló program. Ennek köszönhetően a szervezetek között jelentős számban találhatók egyházi szerve-
zetek (89 szervezet, 38 százalék). 36 mentorálásba vont projekt kedvezményezettje települési önkor-
mányzat, 42 támogatott pedig egyesületi formában, míg további 37 szervezet alapítványi formában 
működik. 

Az ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatását szolgáló pályázati felhívásra az észak-alföldi ré-
gióból egyetlen támogatásban részesülő pályamű sem érkezett. 

 

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 
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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-
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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 Fazekas, Anna és Nagy, Ádám (2016) Kilátástalanság? A fiatalok legégetőbb problémái. MA-
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 Magyar Fiatalok 2020 – Kérdések és válaszok – fiatalokról, fiataloktól https://tarsadalom-
kutato.hu/wp-content/uploads/2021/07/magyar_ifjusag_2020_web-v%C3%9Ag.pdf (letöltés 
ideje: 2022. szeptember 9.) 

 

https://tarsadalomkutato.hu/wp-content/uploads/2021/07/magyar_ifjusag_2020_web-v%C3%9Ag.pdf
https://tarsadalomkutato.hu/wp-content/uploads/2021/07/magyar_ifjusag_2020_web-v%C3%9Ag.pdf
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