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Bevezetés 
 

A régió és az ifjúság 
Az észak-magyarországi régió közepes nagyságú területtel (13 428 km2) és lakosságszámmal rendelke-
zik, 2021-ben 1 102 064-en laktak itt, a régió népsűrűsége 82 fő/km2. A régión belül kimagaslóan a 
legtöbben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében laknak (626 477 fő), érdemben többen, mint Heves me-
gyében (289 938 fő) és Nógrád megyében (185 649 fő) együttvéve. A régióhoz 610 település tartozik, 
melyek kevesebb, mint tizede városi rangú (46 település).  
A régió legnépesebb megyéjében, Borsod-Abaúj-Zemplénben 7 247 km2-en 358 település osztozik, me-
lyek közül 29 város. A 3 647 km2-es alapterületű Heves megyében 121 település található, melyekből 
11 város; Nógrád megyében a 2 544 km2-en 131 település osztozik, melyből 6 város.  
 

Demográfiai folyamatok 

Az észak-magyarországi régióban a természetes fogyás mértéke meghaladja az országos átlagot. A fo-
gyás mértéke 2019-ben -4,81 volt, míg az országos átlag -4,1. Pozitívum azonban, hogy az élve születé-
sek száma 2010 óta - kilengésekkel ugyan -, de némi emelkedést mutat. A születések száma 2011-ben 
volt a legalacsonyabb (10 756), 2020-ban a legmagasabb (11 795), de 2021-ben (11 490) is megköze-
líttette a 2020-as csúcspontot. 
A természetes fogyást tekintve a régió megyéi között érdemi különbségek látszanak: míg Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében (-3,64) valamivel kisebb a természetes az országos átlagnál, addig Heves (-
5,93) és Nógrád megyében (-7,11) érdemben meghaladja azt. Nógrád a leggyorsabban fogyó magyar-
országi megyék egyike. 

 

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

 
 

A régió kedvezőtlen demográfiai képét tovább rontja, hogy az természetes fogyáshoz masszívan nega-
tív vándorlási egyenleg is társul (2019-ben -4,46). Így az észak-magyarországi régió egészében az or-
szágon belüli vándorlás egyik legnagyobb vesztesének mondható. A régión belül azonban a vándorlási 
adatok eltérő képet mutatnak. Borsod-Abaúj-Zemplén megye (-7,14) vándorlási vesztesége nagyon je-
lentős, míg a régió másik két megyéje - Nógrád (-1,73) és Heves (-0,4) -, érdemben alacsonyabb. 
Mindezen folyamatok együttes hatása, hogy az elmúlt bő évtizedben az észak-magyarországi régió ér-
demben vesztett az országban betöltött népesedési súlyából. 2010-ben a régióban lakó 1 194 697 fő 
az ország akkori össznépességének a 12,33 százalékát tette ki, míg 2021-ben az itt lakó 1 102 064 fő 
már csupán 11,04 százalékát.  
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A demográfiai képet árnyalja, hogy bár az észak-magyarországi régióban élő népesség is folyamatosan 
öregszik, kevésbé elöregedett az országos átlagnál. A KSH által számolt öregedési mutató, amely az 
állandó népességből a 100 0-14 évesre jutó 60-x évesek számát mutatja, ebben a régióban alacso-
nyabb: 2019-ben 170,45, miközben az országos átlag 180,14 volt.  
 
Az országos adatokon 2016 óta figyelhető meg, hogy az öregedési mutató valamelyest laposodik, azaz 
nem romlik évről évre olyan mértékben, mint korábban. 2021-ben pedig már azt tapasztalhattuk, hogy 
a 14 évesek száma ugyan továbbra is évről évre csökken, népességen belüli arányuk azonban 14,5 szá-
zalék fölött stabilizálódni látszik.  
2014-ben az 1 427 186 gyermekkorú az ország akkori lakosságának 14,48 százalékát tette ki, míg 2021-
ben az 1 410 168 fő már a 14,55 százalékát, tehát a 14 év alattiak száma arányaiban lassabban csökken, 
mint az ország teljes népességszáma.  
 
A 14 éven aluliak számának és arányának alakulása regionálisan nagyon eltérő képet mutat. Közép-
Magyarországon, Közép-Dunántúlon és Nyugat-Dunántúlon a gyermekkorúak száma és aránya is nö-
vekedett a 2014 óta eltelt időszakban. Dél-Dunántúlon és Észak-Alföldön a 14 év alattiak száma és 
aránya is csökkent. Az észak-magyarországi régióban a gyermekkorúak száma több, mint 5 000 fővel 
csökkent, teljes népességen belüli arányuk azonban növekedett. Ugyanez elmondható Borsod-Abaúj-
Zemplén megyére és Heves megyére is, Nógrádban viszont a fiatalok száma és aránya is csökkent a 
fenti időszakban. 
 

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

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

Közép-Magyarország 438 004 447 959 5 855 
Közép-Dunántúl 151 318 152 752 897 
Nyugat-Dunántúl 134 606 139 596 4 511 
Dél-Dunántúl 125 335 117 932 -5 788 
Észak-Magyarország 175 433 167 640 -5 405 
Borsod-Abaúj-Zemplén 104 858 100 044 -3 364 
Heves 43 077 41 732 -919 
Nógrád 27 498 25 864 -1 122 
Észak-Alföld 227 878 217 804 -7 851 
Dél-Alföld 174 612 166 485 -6 499 
Összesen 1 427 186 1 410 168 -14 280 

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% 
Borsod-Abaúj-Zemplén 15,71% 15,97% 0,26% 
Heves 14,30% 14,39% 0,09% 
Nógrád 14,04% 13,93% -0,11% 
Észak-Alföld 15,40% 15,30% -0,1% 
Dél-Alföld 13,74% 13,72% -0,02% 
Összesen 14,48% 14,55% 0,07% 

 
 

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 fő 15-
29 éves fiatal 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 16,08 százalékát adták. 
 
Észak-Magyarországon 2010-ben 243 074 fő 15-29 év közötti fiatal élt, amely a régió akkori népességé-
nek 19,60 százalékát jelentette. 2021-ben 198 682 ebbe a korcsoportba tartozó fiatal élt a régióban, 
akiknek a népességen belüli aránya ekkor már csak 17,33 százalék volt. Az ifjúsági korosztály fogyása a 
fenti időszakban arányaiban árnyalatnyival lassabb volt az országos átlagnál. A régión belül Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében volt a legmagasabb az ifjúsági korosztály fogyása; ezzel együtt is, számában 
és arányaiban is továbbra is itt él a legtöbb fiatal a régión belül. 

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 
Borsod-Abaúj-Zemplén 145 727 117 853 -27 874 
Heves 57 906 48 734 -9 172 
Nógrád 39 441 32 095 -7 346 
Észak-Alföld 313 504 261 771 -51 733 
Dél-Alföld 252 638 203 469 -49 169 
Összesen 1 897 269 1 582 338 -314 931 

15-29 éves közöttiek állandónépességen 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% 
Borsod-Abaúj-Zemplén 20,37% 17,88% -2,49% 
Heves 18,34% 16,46% -1,88% 
Nógrád 18,88% 16,80% -2,08% 
Észak-Alföld 20,45% 17,77% -2,68% 
Dél-Alföld 18,91% 16,18% -2,73% 
Összesen 18,75% 16,08% -2,67% 

 
A nyilvántartott álláskeresők száma 2010 és 2021 között 60 százalékkal csökkent országosan. A csök-
kenés mértéke a pályakezdő álláskeresők, és a fiatal álláskeresők körében nagyobb, mindkét esetben 
69 százalékos volt. A nyilvántartott álláskeresők számának csökkenése ebben az időszakban Észak-Ma-
gyarországon valamivel kisebb mértékű az országosnál. A nyilvántartott álláskeresők száma 51 száza-
lékkal, a pályakezdők és a fiatal álláskeresők száma is 59 százalékkal csökkent. 
Az észak-magyarországi régióban a nyilvántartott álláskeresők aránya az elmúlt évtizedben az országos 
átlaghoz hasonlóan folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott, azonban rendre magasabb volt az 
országos átlagnál. A KSH 2010. évi adatai alapján 100 fő munkaképes korú (15-64 éves) állandó lakosra 
12,98 fő nyilvántartott álláskereső jutott, míg az országos átlag ugyanebben az évben 8,43 volt. 2019-
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ben pedig az országos átlag 3,58-nál érdemben magasabb,   7,07- volt Észak-Magyarországon a 
fenti mutató értéke. A régiót alkotó megyék közül Hevesben kevesebb (5,25), Borsod-Abaúj-Zemplén-
ben (7,60) és Nógrádban (7,96) több nyilvántartott álláskereső jutott 100 munkaképes korú állandó 
lakosra a régiós átlagnál. 
Az észak-magyarországi régióban a pályakezdő álláskeresők aránya 8,34 százalék, tehát magasabb az 
országos átlagnál (6,95 százalék). Hasonlóan a 30 évesnél fiatalabb nyilvántartott álláskeresők az ösz-
szes nyilvántartott álláskereső 25,04 százalékát teszik ki, amely érték szintén magasabb az országos 
átlagnál (22,07 százalék). 
 

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

Ifjúsági munkanélküliség mutatói 2010 

Időszak 

Nyilvántartott 
álláskeresők 

száma összesen 
(fő) 

Nyilvántartott 
pályakezdő ál-

láskeresők 
száma (fő) 

Nyilvántartott 
pályakezdő ál-
láskeresők ará-

nya 

30 év alatti nyil-
vántartott állás-
keresők száma 

(fő) 

30 év alatti nyil-
vántartott állás-
keresők aránya 

Országosan 591 278 53 203 9% 172 581 29,19% 
Közép-Magyar-
ország 86 417 4 608 5,33% 20 176 23,35% 

Közép-Dunán-
túl 57 265 4 318 7,54% 15 702 27,42% 

Nyugat-Dunán-
túl 41 397 2 974 7,18% 10 990 26,55% 

Dél-Dunántúli 
régió 70 856 6 560 9,26% 21 163 29,87% 

Észak-Magyar-
ország 110 109 11 227 10,20% 34 064 30,94% 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 69 304 7 399 10,68% 21 890 31,59% 

Heves 21 282 1 992 9,36% 6 377 29,96% 

Nógrád 19 523 1 836 9,40% 5 797 29,69% 

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

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

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

Ifjúsági munkanélküliség mutató 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% 
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Észak-Magyar-
ország 55 682 4 642 8,34% 13 943 25,04% 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 34 651 3 058 8,83% 9 150 26,41% 

Heves 10 962 718 6,55% 2 481 22,63% 

Nógrád 10 069 866 8,60% 2 312 22,96% 

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

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

Jelen fejezezben az Észak-Magyarországon élő fiatalok jelenlegi családi állapotát és a családalapításra 
vonatkozó terveit mutatjuk be. A régióban élő fiatalok aktuális családi állapota nem tér el jelentős 
mértékben az ország többi részében tapasztaltaktól, az itt élő fiatalok 72 százaléka nőtlen/hajadon, 14 
százaléka házas, 13 százaléka pedig élettársi kapcsolatban él. A házas válaszadók aránya a városokban 
a legmagasabb, míg a nőtlen válaszadók a megyei jogú városokban, és a megyeszékhelyeken vannak 
jelentősebb arányban. Továbbá megvizsgáltunk a korábbi kutatás eredményeit: a 2016-os nagymintás 
ifjúságkutatás során tapasztaltakhoz képest nőtt a nőtlen/hajadon, valamint a házas válaszadók aránya 
és csökkent az élettársi kapcsolatban élőké.  

2. ábra: Családi állapot (N=8000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=993), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mi az Ön jelenlegi családi állapota?) 

 
 
A nem házas válaszadók 29 százaléka biztosan, 46 százaléka inkább szeretne házasságban élni, amivel 
szemben 7 százaléka biztosan nem, 12 százaléka pedig inkább nem házasodna a jövőben sem. Ezen 
eredmények nem térnek el az országos átlagtól. A korábbi (2016) felméréshez képest csökkent azok 
aránya, akik nem szeretnének házasodni (összesen 29 százalékról 19 százalékra). 
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3. ábra: Házasodási szándék (N=1779, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=209), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Ha Ön jelenleg nem házas, szeretne-e házasságban élni? (Akár a közeli, akár a távoli jövő-

ben.)) 

 
 
Az Észak-Magyarországon élő fiatalok 15 százalékának született gyermeke a vizsgálat időpontjáig, kö-
zülük a legtöbbeknek (58 százalékuknak) egy, 26 százaléknak kettő, 11 százaléknak három, 3,5 száza-
lékának pedig négy gyermeke született, ami átlagosan 1,63 gyermeket jelent. A hét régió közül itt a 
második legmagasabb az átlagos gyermekszám. A nőknek átlagosan több gyermeke született, mint a 
férfiaknak, továbbá elmondható, hogy a községekben magasabb az átlagos gyermekszám (1,7), mint a 
megyei jogú városokban vagy a városokban (1,5). A korábbi (2016-os) nagymintás kutatáshoz viszo-
nyítva (1,88) némileg csökkent az átlagos gyermekszám. 
 

4. ábra: Született gyermekek száma (N=1056, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=147, akiknek már született gyermeke), átlag 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Hány vér szerinti gyermeke született Önnek összesen?) 

 
 
Az Észak-Magyarországon élő fiatalok átlagosan 1,8 gyermeket szeretnének, ami országos szinten a 
harmadik legmagasabb kívánt gyermekszám. A szociodemográfiai tényezőkkel való összevetés ered-
ményeképpen elmondható, hogy a nők több gyermekre vágynak (1,92), mint a férfiak (1,68). A 2016-
os nagymintás ifjúságkutatáshoz képest csökkent a kívánt gyermekszám. 
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5. ábra: Vágyott gyermekek száma (N=6741, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=785), átlag 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Összesen hány gyereket szeretne? (Ha van már gyermeke, vagy épp gyermeket vár: hány 

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

 
 
A gyermekvállalás, vagy gyermek-nem-vállalás hátterében számos tényező állhat. Az észak-magyaror-
szági fiatalok 66 százaléka említette az anyagi helyzetet, mint gyermekvállalást befolyásoló tényezőt, 
így ez került az első helyre. A második helyre a megfelelő párkapcsolat került, a harmadikra pedig a 
saját lakás, biztos otthon (35 és 34 százalékkal). A válaszadók több mint harmadának fontos a biztos 
munkahely és az érettség a szülő szerepre, továbbá a házasság is. Az észak-magyarországi eredmények 
nem térnek el jelentős mértékben az országos eredményektől.  
 

6. ábra: Gyermekvállalást befolyásoló tényezők (N=7924, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=987), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mitől függ az, hogy vállal-e (még) gyermeket a jövőben?) 

 

Oktatás 

Jelen fejezetben az észak-magyarországi fiatalok végzettséggel kapcsolatos néhány jellemzőjét vesszük 
górcső alá. Elsőként a főtevékenységre térünk ki, elmondható, hogy mindösszesen a felmérésben részt-
vevők egyharmada számolt be arról, hogy elsősorban tanul, 53 százalékuk pedig dolgozik, további 13 
százalékuk nem dolgozik és nem is tanul. Az országos átlaghoz képest némileg alacsonyabb a tanuló és 
szinte azonos a dolgozó válaszadók aránya. A 2016-s eredményekhez képest az elsősorban tanulással 
foglalkozók aránya egyáltalán nem változott, ám 6 százalékponttal nőtt a főtevékenységként dolgozók 
aránya, amivel párhuzamosan azok aránya is csökkent, akik egyik tevékenységet sem folytatják.  
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7. ábra: Jelenleg tanulók és dolgozók (N=8000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=993), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Ön jelenleg, főtevékenységét tekintve…?) 

 
 
A legmagasabb befejezett iskolai végzettséget tekintve elmondható, hogy a régióban élők egyharmada 
(31 százaléka) nyolc általános iskolai osztályt vagy kevesebbet végzett, 23 százalék szakmunkás vég-
zettséggel rendelkezik, míg 36 százalék érettségit, 10 százalék pedig diplomát szerzett. A végzettséget 
a 25-29 éves korosztályban vizsgálva képet kaphatunk a valós, vélhetően végleges arányokról: 12 szá-
zalékuk legfeljebb nyolc általános osztályt, 27 százalék szakmunkás végzettséget, 39 százalék érettsé-
git, 23 százalék pedig diplomát szerzett. Az országos átlaghoz viszonyítva némileg valamivel alacso-
nyabb iskolai végzettségről beszélhetünk. A 2016-os eredményekhez képest azonban nőtt az iskolai 
végzettség: jelentős mértékben csökkent a legfeljebb nyolc általános iskolai osztállyal rendelkezők ará-
nya a korábbi 44 százalékról 31 százalékra, amivel párhuzamosan a szakmunkás végzettséggel és érett-
ségivel rendelkezők aránya nőtt. 
 

8. ábra: Legmagasabb végzettség (Négy kategóriában, N=8000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=993), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mi az Ön legmagasabb, befejezett iskolai végzettsége?) 
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A saját iskolai végzettségen túl bevontuk az elemzésbe az apa iskolai végzettségét is. A válaszadók 15 
százalékának édesapja/nevelőapja legfeljebb nyolc általános iskolai osztállyal rendelkezik, míg 39 szá-
zalékuknak szakmunkás végzettsége van, 28 százalékuk érettségit, 12 százalékuk pedig diplomát szer-
zett. Az országos átlaghoz viszonyítva nincsenek jelentős különbségek az apa iskolai végzettségét te-
kintve. A saját és az apa iskolai végzettségét összevetve elmondható, hogy a régióban élők 35 százaléka 
az apához képest lefelé mobil, 34 százaléka nem mobil, 30 százaléka pedig felfelé mobil, tehát egyelőre 
arányaiban nincsen jelentős elmozdulás az apához képest, ám a válaszadók fiatal életkorát tekintve 
vélhetően még nőni fog a nem mobil és a felfelé mobil fiatalok aránya, amit a 25-29 évesek körében 
tapasztalt arány bemutatásával szemléltetünk: 16 százalék lefelé, míg 42 százalék felfelé mobil a apjá-
hoz képest.  

9. ábra: Apák iskolai végzettsége (N=7916, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=980), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mi (volt) az édesapja/nevelőapja legmagasabb befejezett iskolai végzettsége, amikor Ön 14 

éves volt?) 

 
 
Az anya iskolai végzettsége a válaszadók 17 százaléka esetében legfeljebb nyolc általános osztály, 35 
százalékuknak édesanyja/nevelőanyja szakmunkás végzettséget szerzett, míg 31 százalék érettségivel, 
13 százalék pedig diplomával rendelkező anyáról számolt be. Az országos átlaghoz képest némileg ala-
csonyabb iskolai végzettségről számoltak be a válaszadók az édesanyjukat/nevelőanyjukat illetően. El-
mondható továbbá, hogy a megkérdezettek 34 százaléka lefelé, 29 százaléka felfelé mobil az anyjához 
képest, 37 százalékuk pedig egyelőre ugyanolyan végzettséggel rendelkezik. A 25-29 évesek körében 
ezek az arányok a következőképpen alakulnak: 17 százalék lefelé, míg 41 százalék felfelé mobil az édes-
anyjához/nevelőanyjához képest.   
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10. ábra: Anyák legmagasabb végzettsége (N=7961, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=985), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mi (volt) az édesanyja/nevelőanyja legmagasabb befejezett iskolai végzettsége, amikor Ön 

14 éves volt?) 

 
 
Az Észak-Magyarországon élő fiatalok 72 százaléka beszél valamilyen idegennyelvet, míg 28 százalékuk 
nem beszél egy nyelvet sem. Az országos átlaghoz viszonyítva némileg magasabb a nyelveket nem be-
szélők aránya.  
 

11. ábra: A (valamilyen) idegen nyelvet beszélők aránya (N=8000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=993), 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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A 15-29 éves észak-magyarországi fiatalok 56 százaléka végzett kereső tevékenységet 2020-ban: 53 
százalék esetében a munkavállalás főtevékenységet jelentett, míg 3 százalékuk a tanulás vagy egyéb 
főtevékenysége mellett dolgozott. Az országosan mért adatokhoz képest jelentősebb különbséget a 
főtevékenység mellett dolgozók arányában láthatunk: 4 százalékkal kevesebben vállaltak munkát mel-
léktevékenységként a régióban élő fiatalok közül, mint az országos átlag (7 százalék). A 2020-as adato-
kat összevetve a 2016-ban mért adatokkal azt láthatjuk, hogy a dolgozó fiatalok aránya összességében 
4 százalékkal nőtt a régióban (2016-ban az észak-magyarországi fiatalok 47 százaléka főtevékenység-
ként dolgozott, míg 5 százalékuk más tevékenysége mellett tette ezt). 
 

12. ábra: Dolgozók (N=8000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=993), 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-magyarországi fiatalok elhelyezkedési lehetőségekkel kapcsolatos tapasztalatai közel azono-
sak az országosan mért adatokkal: összességében minden negyedik fiatal megítélése szerint kedvezőek 
vagy nagyon kedvezőek a lehetőségeik és 29 százalékuk értékelte valamilyen mértékben kedvezőtlen-
nek a kilátásaikat. A 2016-ban mért adatokhoz képest nagyon jelentős, pozitív irányú elmozdulás lát-
ható a fiatalok elhelyezkedési lehetőségekkel kapcsolatos tapasztalataiban: 2020-ban 19 százalékkal 
magasabb azon fiatalok aránya, akik kedvezőnek vagy nagyon kedvezőnek értékelték elhelyezkedési 
lehetőségeiket (2016: 8 százalék), és 33 százalékkal kevesebb azoké, akik nagyon kedvezőtlennek vagy 
kedvezőtlennek értékelték (2016: 62 százalék). 
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13. ábra: Elhelyezkedési lehetőségek (N=8000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=993), 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 mutat. Az észak-magyarországi fiatalok esetében 2020-ban ez az ide-
ális nettó összeg átlagosan 327.826 Ft volt, amely elmarad az országos átlagtól (348.974 Ft) és a régiók 
adatait tekintve is alacsonyabb összeget jelent. A trend megegyezik a 2016. évi adatfelvétel eredmé-
nyeivel: a régióban élő fiatalok nettó bérre vonatkozó elvárásai (224.235 Ft) akkor is elmaradtak az 
országos átlagtól (242.580 Ft). 
 

14. ábra: Nettó fizetéssel kapcsolatos várakozások (N=6091, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=754), átlag, Ft  
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Ön mekkora nettó (kézhez kapott) havi fizetéssel lenne elégedett?) 

 
 
A 15-29 éves észak-magyarországi fiatalok legnagyobb aránya, közel háromnegyede azt valószínűsíti, 
hogy néhány éven belül alkalmazottként fog dolgozni – ez közel azonos az országosan mért 76 száza-
lékkal, azonban a közeljövőjüket vezetőként elképzelő fiatalok aránya (22 százalék) elmarad az össze-
sített átlagtól (30 százalék). Az anyagi helyzettel kapcsolatos egyéb jövőbeli várakozások pesszimistáb-
bak, visszafogottabbak az országos eredményeknél: a régióban élő fiatalok csupán fele tartja valószí-
nűnek valamilyen mértékben, hogy lényegesen jobb anyagi helyzetben lesz néhány éven belül, mint 
jelenleg (szemben az országos 61 százalékos adattal). 
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A régió fiataljainak elképzeléseiben kisebb arányban jelenik meg a piaci szektorban (40 százalék szem-
ben az 53 százalékkal) és az államigazgatásban való munkavállalás is (16 százalék szemben a 20 száza-
lékkal), továbbá csupán az észak-magyarországi fiatalok 14 százaléka gondolja valószínűnek azt, hogy 
néhány éven belül vállalkozást, start-up céget alakít (országos adat: 19 százalék). A külföldi, néhány 
éven belüli munkavégzést a régióban élő fiatalok ötöde valószínűsíti, amely 3 százalékkal alacsonyabb 
az országos adatnál (23 százalék). 

15. ábra: Jövőbeli munka és anyagi helyzet (N=8000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=993), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Hogyan látja Ön, inkább valószínű vagy inkább nem valószínű, hogy néhány éven belül…?) 

 
 
A 2020-as nagymintás ifjúságkutatás megállapítása szerint a 15-29 éves fiatalok külföldi tervei az egyes 
mobilitási célok estében stagnálást (rövidtávú külföldi tanulás és rövidtávú külföldi munkavállalás), 
mások esetében kifejezett csökkenést mutatnak3. 2020-ban a fiatalok 21 százaléka gondolkodott hosz-
szútávú (pár évre szóló) külföldi munkavégzésben, míg 2016-ban még a korosztály 27 százalékának 
voltak ilyen tervei. Az észak-magyarországi fiatalok körében a csökkenés még nagyobb mértékű: míg 
2016-ban 24 százalékuk számolt be hosszabb távú külföldi munkavállalási tervekről, addig 2020-ban 
arányuk 10 százalékkal csökkent, 14 százalékra (jóval az országosan mért 21 százalék alatt).  
 
A külföldi kivándorlásra vonatkozó tervek felmérése a nagymintás ifjúságkutatásban önálló kérdésként 
is szerepelt („Tervezi-e, hogy külföldön fog élni?”): hasonlóan a külföldi munkavállalásra vonatkozó 
elképzelésekhez, a külföldi élet lehetőségének vonzása is általánosan csökkent a fiatalok körében, 
amely jellemző a vizsgált régió fiataljainak esetében is. Míg 2016-ban az Észak-Magyarország régióban 
élő 15-29 éves fiatalok 15 százaléka gondolkodott a külföldre költözésben, addig 2020-ra ez az arány 6 
százalékra csökkent, amely a régiók adatait összevetve a legalacsonyabb külföldi mobilitási szándékot 
jelzi.  

 
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-MAGYARORSZÁG=993), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Tervezi-e? Hogy egy pár évre külföldre megy dolgozni? Hogy külföldön fog élni?) 

 
 
A külföldi mobilitási terveket korcsoportos bontásban tekintve azt láthatjuk, hogy a pár éves külföldi 
munkavállalás legnagyobb arányban az észak-magyarországi 15-19 éves fiatalok terveiben jelenik meg 
(20 százalék) és legkevésbé a 25 év felettieknél (10 százalék); a tervezett külföldre költözéssel kapcso-
latban ugyanakkor nincs jelentős eltérés a korcsoportok között (5-8 százalék). Az országos eredmé-
nyekkel összevetve a régióban élő fiatalok mindhárom korcsoportjáról elmondható, hogy a külföldi 
munkavállalás vagy kivándorlás összességében őket kevésbé vonzó lehetőség. 
 

17. ábra: Külföldi munkavállalási és kivándorlási tervek korcsoportos bontásban (N=8000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=993), 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-Magyarország régió fiataljai mind hétköz-
nap, mind hétvégén ettől némileg kevesebb szabadidővel gazdálkodhatnak visszajelzésük alapján: hét-
köznap 3,49 óra, míg hétvégén 6,16 óra átlagosan az egyéb tevékenységre fordítható szabadidő-kere-
tük. 
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18. ábra: Szabadidő mennyisége (N=7232, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=818), 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-magyarországi fiatalok – hasonlóan az országos trendekhez -, szabadidejüket legnagyobb 
arányban a családjuk körében, illetve barátaik társaságában töltik, amely a hétköznapjaikat és hétvé-
géjüket is jellemző szabadidős tevékenységük.  
Az országos adatokhoz viszonyítva a szabadidő-eltöltés egyéb formái a régióban élő fiatalok szabadidős 
tevékenységstruktúrájában rendre kisebb teret kapnak: míg a magyarországi 15-29 éves fiatalok köré-
ben a „képernyős” tevékenységekre fordított idő (audiovizuális tartalmak fogyasztása, telefonozás) 
összesített mennyisége hétköznap hasonló a családi körben töltött idő mennyiségéhez (47 százalék és 
49 százalék), addig ez az észak-magyarországi fiatalok esetében kevésbé jellemző (53 százalék szemben 
a 39 százalékkal). Az olvasás a régióban élő fiatalok szabadidős tevékenységei között kis mértékben 
jelenik meg: míg hétköznap 9 százalékuk fordít erre szabadidőt, addig hétvégenként csupán 7 százalé-
kuk (mindkét adat elmarad az országos átlagtól). 
A jelentősebb fizikai aktivitás igénylő tevékenységeket, a szabadidős sportolást és a kirándulást, túrá-
zást tekintve szintén azt láthatjuk, hogy kevésbé népszerűek az észak-magyarországi fiatalok körében: 
sportolni mind hétköznap, mind hétvégén csupán 6-6 százalékuk szokott. Míg a kirándulás, túrázás 
hétköznap minden tizedik fiatal szabadidős tevékenységei között jelenik meg, addig hétvégén közel 
minden negyedik fiatal szán időt rá (kicsivel meghaladva az országosan jellemző 21 százalékot). 
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19. ábra: Szabadidős tevékenységek (N=2000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=246), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mit csinál leggyakrabban a szabadidejében?) 

 
 
A sportolás „népszerűtlensége” mutatkozik meg abban is, hogy a 15-29 éves észak-magyarországi fia-
talok csupán 22 százaléka végez rendszeresen testmozgást a kötelező testnevelési órán kívül, amely 
arány 10 százalékkal alacsonyabb az országos átlagnál (32 százalék) és a régiók adatait összehasonlítva 
is a második legalacsonyabb arány. 
 

20. ábra: Rendszeres testmozgás (N=8000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=993), 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-magyarországi fiatalokat – hasonlóan az or-
szág más területein élő fiatalokhoz -, a sportolásban elsődlegesen az motiválja, hogy edzettek marad-
janak (közel kétharmaduk jelölte), hogy egészségesek legyenek (60 százalék), és jó legyen a közérzetük. 
A rendszeresen sportoló fiatalok többsége számára a fő motivációt az edzettség, az egészség és a jó 
közérzet kialakítása, fenntartása jelenti: az észak-magyarországi fiatalok esetében a testmozgás legjel-
lemzőbb okai nem térnek el az országos eredményektől, bár az egészség megőrzése, mint motiváló 
tényező kevésbé fontos számukra (csupán 52 százalékuk jelölte az országos 60 százalékkal szemben). 
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Elmondható az is, hogy a fogyást és a jó társaságot a régióban élő fiatalok a rendszeres sportolás oka-
ként ritkábban említették, mint kortársaik. 
 

21. ábra: Rendszeres testmozgás okai (N=660, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=56, 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. A 2020-as ada-
tokat tekintve az észak-magyarországi 15-29 éves fiatalok leginkább egészségükkel, közérzetükkel elé-
gedettek (3,87 átlagpont), ugyanakkor az országos adatoktól ez az érték marad el legnagyobb mérték-
ben (3,96 átlagpont). Szintén elmarad az országos 3,62 átlagponttól az edzettségi szintjükkel való elé-
gedettségük (3,56 átlagpont), míg a régióban élő fiatalok külső megjelenésükkel kicsivel elégedetteb-
bek az országos átlagnál (3,75 átlagpont szemben a 3,71 átlagponttal).  
Az észak-magyarországi fiatalok esetében szintén megfigyelhető az egészséggel és fizikai megjelenés-
sel kapcsolatos elégedettség csökkenése a megelőző adatfelvétel eredményeihez képest: a csökkenés 
mértéke az egészségükkel, közérzetükkel való elégedettség terén a legnagyobb (2016: 4,01 átlagpont), 
míg csekélyebb az edzettség (2016: 3,52 átlagpont) és a külső megjelenés (2016: 3,71 átlagpont) tekin-
tetében.  
  

 
4 Magyar Fiatalok 2020 – Kérdések és válaszok – fiatalokról, fiataloktól. Budapest, 2021. 40. oldal. 
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22. ábra: Testkép (N=2000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=246), átlag 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mennyire elégedett Ön… az edzettségi szintjével? / A külsejével? / Az egészségével, közérzet-

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

 
 
A 15-29 éves fiatalok jelenlegi életük meghatározó területeit pozitívan ítélik meg5: a kutatásban 1-től 
5-ig terjedő skála segítségével mérték fel a 15-29 éves fiatalok elégedettségét az élet különböző terü-
letein, ahol az 1-es azt jelentette, hogy egyáltalán nem elégedett, míg az 5-ös azt, hogy teljes mérték-
ben elégedett. Az Észak-Magyarország régió fiataljai – hasonlóan az országos eredményekhez -, a baráti 
kapcsolataikkal a legelégedettebbek (4,01 átlagpont), míg legkevésbé munkavállalási lehetőségeikkel 
(amely eltérést jelent az országosan jellemző anyagi helyzettel való elégedetlenségtől).  
Figyelemre méltó, hogy a régióban élő fiatalok partnerkapcsolataikkal az országos átlagpontot megha-
ladó mértékben elégedettek (3,85 átlagpont), ugyanakkor a tanulási lehetőségekkel való elégedettsé-
gük kisebb mértékű (3,69 átlagpont szemben az országosan mért 3,82-es elégedettségi szinttel).  
 

 
5 Magyar Fiatalok 2020 – Kérdések és válaszok – fiatalokról, fiataloktól. Budapest, 2021. 53. oldal. 
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23. ábra: Elégedettség az élet különböző területein (N=8000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=993), átlag 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Mennyire elégedett Ön a következő dolgokkal? 1=egyáltalán nem elégedett, 5=teljes mérték-

ben elégedett) 
 

 
 

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 4 évvel ezelőtti, 2016-os felméréshez képest az észak-magyarországi régióban drasztikusan megnőtt 
az otthoni vezeték nélküli internettel való ellátottság. Míg 2016-ban a fiatalok 55 százalékának, addig 
2020-ra a régióbeli fiatalok 82 százalékának van otthoni vezeték nélküli internete (WiFi-je), bár így is 
ez a legalacsonyabb arány a régiók közti összehasonlításban. A legfrissebb adatok alapján elmondható, 
hogy az észak-magyarországi fiatalok adatai némiképp elmaradnak az országos átlagtól: a régióbeli 15–
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29 évesek 78 százalékának van otthon számítógépe (PC, laptop és a tablet is ide tartozik) és 87 száza-
lékának van internet-hozzáférése. Ezek kismértékben növekedtek a négy évvel ezelőtti adatokhoz ké-
pest. A kérdést néhány demográfiai változóval (nem, kor, településtípus) is összevetettük és abban az 
esetben, ahol szignifikáns kapcsolat volt, tovább vizsgálódtunk. Az otthoni digitális ellátottság esetében 
nem találtunk a vizsgált demográfiai adatokkal szignifikáns összefüggést.  
 

24. ábra: Digitális ellátottság (N=8000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=993), 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, 10 százalékának ha-
gyományos mobiltelefonja és 97 százalékának okostelefonja. Az utóbbi években a fiatalok körében az 
okostelefon és internet használatának terjedése töretlen, mely növekedés összhangban áll az uralkodó 
digitalizációs trendekkel. Az előző ábrával összevetve elmondható, hogy országos szinten az internet- 
és az okostelefonhasználók aránya szinte 100 százalékos ebben a korcsoportban.  
A saját eszközzel való ellátottság esetében drasztikus fejlődés figyelhető meg. 2016-hoz képest minden 
lehetőség esetében ugrásszerű elmozdulást tapasztaltunk. A négy évvel ezelőtti felmérés adati alapján 
okostelefonja a fiatalok 70 százalékának, okostelefonján internet elérése 52 százalékának, számító-
gépe 45 százalékának, laptopja 37 százalékának, tabletje pedig 12 százalékának volt. 2020-ban az 
észak-magyarországi régióban az egyes lehetőségek alulmaradnak az országos szinttől, azonban a ha-
gyományos eszközök jóval megelőzik azt. Az okostelefont használók aránya ebben a régióban szinte 
minden fiatalt érint; a megkérdezettek 92 százalékának van ilyen típusú telefonja. A mobiltelefonján, 
okostelefonján internet előfizetés bár alulmarad az országos átlaghoz képest, ez sem drasztikus arány: 
a régió fiataljainak 83 százaléka rendelkezik ilyennel. Tabletje, táblagépe az észak-magyarországi fiata-
lok 20 százalékának van, ami 10 százalékponttal marad el az országos átlagtól. Az asztali számítógép 
birtoklás az országos szintet megelőzi; a régióbeli fiatalok fele rendelkezik ilyen eszközzel. Ezen régió 
áll (Dél-Dunántúl után) a második helyen a hagyományos mobiltelefon készülék birtoklás tekintetében; 
az észak-magyarországi fiatalok 14 százalékának van ilyen típusú telefonja. A demográfiai adatokkal 
összevetve a településtípus vonatkozásában tapasztaltunk szignifikáns összefüggést. Míg a megyeszék-
helyeken és a városokban a fiatalok kétharmadának van asztali számítógépe, a régió községeiben csak 
a fiatalok 30 százalékának.  
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25. ábra: Saját eszközzel való ellátottság (N=8000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=993), 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-magyarországi fiatalok 89 százaléka napi rendszerességgel Facebookozott. 2020-ra 
ugyanez az arány nemhogy 6 százalékponttal elmarad az országos átlagtól, de csökken is a négy évvel 
ezelőtti adatokhoz képest. 2020-ban a régióban a fiatalok 78 százaléka használja napi rendszerességgel 
ezt a platformot. 
 

26. ábra: Facebook használat gyakorisága (N=2000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=249), százalék 
(Forrás: Magyar Fiatalok 2020, Milyen gyakran használja Ön az alábbi közösségi oldalakat/szolgáltatásokat? Facebook) 
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2016-ban a YouTube használatot nem mérte a kutatás, így összehasonlítást ez esetben nem tudunk 
tenni.  Az észak-magyarországi fiatalok napi YouTube használata azonban 3 százalékponttal megelőzi 
az országos átlagot; a régióban a fiatalok 53 százaléka használja napi rendszerességgel a nyilvános vi-
deómegosztó webhelyet. 

27. ábra: YouTube-használat gyakorisága (N=2000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=249), 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 
az észak-magyarországi régióban 2016-ban alacsony volt, csupán a fiatalok 16 százaléka használta napi 
rendszerességgel ezt az online platformot, ami 2020-ra megkétszereződött, az instagramozók aránya 
ekkor 33 százalékra duzzadt.  
 

28. ábra: Instagram-használat gyakorisága (N=2000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=249), 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 
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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-magyarországi fiatalok problématérképének első három helyén belül 2016-ban első helyen 
az anyagi nehézségek, létbizonytalanság, szegénység, elszegényedés áll. Második helyen a bizonyta-
lanság, kiszámíthatatlan jövő, harmadik helyen pedig a munkanélküliség, elhelyezkedési nehézségek. 
Míg 2016-ban a legégetőbb problémát a fiatalok nagy aránya – közel 40 százalékuk – jelölte, a bizony-
talanságot, kiszámíthatatlan jövőt már csupán a 15 százalékuk. 2020-ra a problématérkép első három 
helye átalakult és a munkanélküliség, elhelyezkedési nehézségek probléma helyett a céltalanság lépett 
dobogós helyre.  
Az észak-magyarországi fiatalok problématérképén első helyen az anyagi nehézségek, elszegényedés, 
szegénység áll, a régió fiataljainak 35 százaléka vélekedik így. Ezt követi a bizonytalanság, kiszámítha-
tatlan jövő, melyről az észak-magyarországi fiatalok 18 százaléka gondolja, hogy égető probléma. Har-
madik helyen a céltalanság, illetve az, hogy nem tudják, mit akarnak áll. Ezt minden tizedik észak-ma-
gyarországi fiatal gondolja így. 
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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 a 
számukra (is) kínálnak különböző egyéni és közösségi időtöltési lehetőséget. A szolgáltatások körében 
megtalálhatók a kulturális és sportolási lehetőségek mellett a találkozást és tematikus időtöltést bizto-
sító klubhelyiségek, az egyéni támogatást biztosító ifjúsági tanácsadó és információs irodák, valamint 
kifejezetten a demokratikus részvételt és a felelős állampolgári attitűdöt fejlesztő települési/kerületi 
diákönkormányzatok, diákparlamentek is. 
Az adatfelvétel során a válaszadóknak arra is lehetőségük nyílt, hogy megítéljék ezeknek az intézmé-
nyeknek és szolgáltatásoknak a szükségszerűségét, az erre való igényüket is. 
Az alábbi diagram e két kérdés együttes válaszait foglalja össze országos viszonylatban: 

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

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

 

Az országos adatokat elemezve látható, hogy a sportolási lehetőségek (77 százalék), illetve a közműve-
lődés színterei (76 százalék) állnak leginkább a fiatalok rendelkezésére, habár a válaszadók közel ne-
gyede arról számolt be, hogy nincs elérhető közelségében efféle lehetőség, 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 
programok, tanfolyamok, képzések, szociális információk érhetők el az irodákban. Mentálhigiénés 
szaktanácsadás, egyéni segítségnyújtás keretében életvezetési tanácsadás, önismereti csoportok, 
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egészséges életmód tanácsadás, párkapcsolati tanácsadás, pályaválasztási, munkavállalási tanácsadás, 
diáktanácsadás érhető el, míg ifjúsági klubok, alkotókörök számára biztosítanak helyszínt, valamint fi-
ataloknak szóló programokat, rendezvényeket is biztosítanak.  
Az ifjúsági információs és tanácsadó irodák az élet számos területén biztosítanak tehát a fiatalok szá-
mára komplex és személyre szabott szolgáltatásokat felnőtté válásuk és sikeres életvezetésük támoga-
tása érdekében. 
A tanácsadó irodáknál is kisebb mértékben érhetőek el a fiatalok számára a települési/kerületi diákön-
kormányzatok vagy diákparlamentek, melyek fő célja a települési/kerületi diákok közösségi képvise-
lete.  
Országos szinten a fiatalok csupán 38 százaléka számolt be arról, hogy van ismerete a közelében mű-
ködő diákönkormányzatról, míg 65 százalékuk tartaná szükségesnek ezen képviseleti fórumok rendel-
kezésre állását. 
Egyre nagyobb teret nyernek az esport központok, melyek egyserre kínálnak lehetőséget az online tér-
ben történő együttműködésre és a személyes találkozásra. Csupán a válaszadók 26 százaléka közelé-
ben vannak ilyen helyszínek, habár a fiatalok több, mint fele (58 százalék) hasznosnak tartaná, ha a 
közelében is lenne ilyen típusú szabadidőeltöltési lehetőség.  
Az észak-magyarországi adatokat vizsgálva azt látjuk, hogy valamennyi intézmény/szolgáltatás eseté-
ben az elérhetőség az országos átlaghoz hasonló, illetve némileg alatta marad.  
Művelődési ház, ifjúsági ház, illetve sportolásra alkalmas hely a felmérésbe vont észak-magyarországi 
fiatalok 70, illetve 68 százalékának közelében elérhető, míg klubhelyiség 53 százalékuk környezetében 
található. Ennek szükségessége mérsékeltebben merül fel körükben (69 százalék), mint országos átlag-
ban (78 százalék). 
Települési diákönkormányzat a válaszadók 35 százalékának közelében működik, habár 60 százalékuk 
szerint szükség lenne a diákok települési szintű képviseletére. 
Az országos átlaggal (41 százalék) megegyező mértékű az ifjúsági információs és tanácsadó irodák elér-
hetősége, ugyanakkor az erre a szolgáltatásra való igény alulmarad az országos adatokhoz képest (62 
százalék szemben az országos 72 százalékkal). Esport központ az észak-magyarországi fiatalok 25 szá-
zaléka számára van elérhető közelségben, holott 52 százalékuk szívesen venné, ha lenne lehetősége 
ezen szolgáltatások igénybevételére. 

30. ábra: Fiataloknak (is) elérhető intézmények, szolgáltatások elérhetősége, illetve szükségessége (NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=249), százalék 
(Forrás: Magyar Ifjúság 2020, Az Ön számára elérhető közelségben vannak-e olyan intézmények, szolgáltatások, amik a fiatalok számára 
(is) kínálnak különböző lehetőségeket? Van-e Ön által elérhető közelségben…? És inkább szükség van vagy inkább nincs szükség Ön sze-

rint…?) 
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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 35 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-MAGYARORSZÁG=253), átlag a kérdésekre adott skálavá-
laszok 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-magyarországi fiatalok az országos átlaghoz képest némileg derűlátóbbak a tekintetben, hogy 
a helyi közügyek alakulásában a fiataloknak is van némi beleszólása: az átlagérték 2,54, míg az országos 
átlag 2,49. A válaszok alapján arra lehet következtetni, hogy a fiatalok alapvetően úgy gondolják, hogy 
korosztályuknak nincs jelentős ráhatása a helyi közügyek alakulására. Ennél is pesszimistább a véleke-
désük az országos szintű közügyek befolyásolása tekintetében, hiszen sem az észak-magyarországi 
2,41, sem pedig az országos 2,39-os átlagérték nem azt sugallják, hogy a fiatalok önmagukra, mint a 
jövőjüket is jelentősen befolyásoló 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-magyarországi vá-
laszadók az országos átlagnál minimálisan nagyobb mértékű közösségi aktivitást mutatnak, hiszen 6 
százalékuk számolt be arról, hogy az elmúlt egy év során részt vettek civil közösségek munkájában. Ez 
az országos átlagnál (5 százalék) némileg magasabb ugyan, de az aktivitás mértékét tekintve ez az arány 
is rendkívül alacsonynak tekinthető. Mindez azt jelenti, hogy a civil társadalmi élet csekély mértékben 
van jelen a fiatalok életében.   
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32. ábra: Fiatalok közösségi részvétele (N=2000, NÉSZAK-MAGYARORSZÁG=253), százalék 
(Forrás: Magyar Ifjúság 2020, Kapcsolódott-e az elmúlt egy év során valamilyen egyesülethez, alapítványhoz, önkéntes tár-

suláshoz, csoporthoz, mozgalomhoz, közösséghez?) 

 

Mentor program 

A fiatalok nagyobb mértékű bevonása, illetve az ifjúsági közösségek és szolgáltatások fejlesztése érde-
kében 2017. évtől kezdődően az Erzsébet Ifjúsági Alap (korábban: Új Nemzedék Központ) 6 kiemelt 
EFOP konstrukció szakmai mentorálásában vett részt. Kiemelt prioritással bírt a települési szintű ifjú-
sági és önkéntes programok tervezési folyamatainak segítése, az alulról szerveződő, formális és infor-
mális közösségek igényeire történő reagálás. A mentorhálózat szakmai napokat, workshopokat szerve-
zett. 
 
A mentor program keretében az alábbi pályázati konstrukciók nyerteseinek szakmai támogatására ke-
rült sor: 
EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon 
A felhívás célja az volt, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, 
illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon. 
 
EFOP-1.2.2-15 Ifjúsági programok támogatása 
A felhívás célja az volt, hogy az ifjúsági korosztály közösségi aktivitását ösztönző programok valósulja-
nak meg, a társadalmi együttműködés erősítésével. E célok eléréséhez az ifjúsági korosztály aktív köz-
reműködésére építve, a közösségi aktivitás előmozdításával, a helyi közösségek és az önkéntesség 
megerősítésével kívánt hozzájárulni. 
 
EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével 
A konstrukció célja az volt, hogy elősegítse az egyházi és civil szervezetek számára új kisközösségek 
létrehozását, fejlesztését a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a meglévő közösségek 
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. 
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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 241 projekt, 
azaz a támogatott programok 25 százaléka az észak-magyarországi régióban valósult meg. 
 
Az alábbi táblázat tartalmazza a régióban mentorált projektek megoszlását pályázati konstrukciók és 
megyék szerinti bontásban: 
 

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

Pályázati konstrukció Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye (db) Heves megye (db) Nógrád megye (db) 

EFOP-1.2.11-16 8 3 1 
EFOP-1.2.2-15 3 0 3 
EFOP-1.3.5-16 108 36 14 
EFOP-1.3.6-16 0 0 0 
EFOP-1.3.7-17 42 7 9 
EFOP-1.3.8-17 2 0 5 
Mindösszesen 163 46 32 

 

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

Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Taktaharkány EFOP-1.3.5-16-2016-00039 - Taktaközi kö-
zösségekért 

Karolina Óvoda, Általános Is-
kola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Gömörszőlős EFOP-1.3.5-16-2016-00067 - Az élet forrása Sashalmi Ingatlantulajdonosok 
Egyesülete 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Szikszó 
EFOP-1.3.5-16-2016-00080 - Közösségfej-
lesztés Szikszón az egyházi és a civil szféra 
megerősítése érdekében. 

Jó Pásztor Református Óvoda 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Méra 

EFOP-1.3.5-16-2016-00081 - "A civil társa-
dalom megerősítése, társadalmi integráció 
és társadalmi szolidaritás megerősítése 
Mérán" 

A Duna- Kőrös- Maros- Tisza 
Eurorégió Ifjúsági Szövetsége 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 
EFOP-1.3.5-16-2016-00082 - Közösségfej-
lesztés a társadalmi felelősségvállalás érde-
kében Miskolc-Szirmán. 

Futurope, Fiatalok A Jövőért 
Közhasznú Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Sajószentpéter 
EFOP-1.3.5-16-2016-00083 - Egyházi és civil 
kapocs a társadalmi felelősségvállalás erő-
sítéséért Sajószentpéteren. 

XVI. kerületi Közművelődési 
Tanács Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Megyaszó EFOP-1.3.5-16-2016-00084 - Megyaszói kö-
zösségek fejlesztése 

Körös-sárréti Civil Szervezetek 
Szövetsége 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Edelény EFOP-1.3.5-16-2016-00086 - Hittel az ede-
lényi közösségekért. 

Tehetség-Vár Társadalomtudo-
mányi Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Mikóháza 
EFOP-1.3.5-16-2016-00098 - A társadalmi 
szerepvállalás fejlesztése és erősítése Mi-
kóházán 

Sréter Ferenc Népfőiskolai 
Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Lak 

EFOP-1.3.5-16-2016-00109 - "Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével Lak településen és környezeté-
ben" 

A "Bodrogköz Tájmuzeumért" 
Alapítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Abaújvár 
EFOP-1.3.5-16-2016-00117 - Pányok-Abaúj-
vár-Zsujta családjainak és a társadalmi ösz-
szetartásának erősítése 

Élettér Közösség- és Település-
fejlesztő Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Abaújvár 
EFOP-1.3.5-16-2016-00121 - Közösségek 
összefogása a társadalmi szerepvállalás fej-
lesztésével Abaújváron 

Faluvédő és Faluszépítő Egye-
sület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Szerencs 
EFOP-1.3.5-16-2016-00147 - Fogd a kezem! 
– Társadalmi szerepvállalás és közösségfej-
lesztés Szerencsen 

Kanyssa Hallgatói Alapítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Novajidrány 
EFOP-1.3.5-16-2016-00164 - Helyi közössé-
gek erősítése és a generációk közötti 
együttműködés fejlesztése 

Jenei Tibor Alapítvány, misszió 
a művészetre nevelés útján 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Perkupa 
EFOP-1.3.5-16-2016-00173 - A társadalmi 
szerepvállalás növelése a helyi közösségek 
összefogásával Perkupán 

Matula Ifjúsági és Szabadidő 
Alapítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Novajidrány 
EFOP-1.3.5-16-2016-00175 - Közösségi in-
tegráció erősítése és fejlesztése Novaj-
idrányban 

Tassi Református Egyházköz-
ség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc EFOP-1.3.5-16-2016-00177 - Közösségépítő 
önkéntesség 

Edelényi Térségfejlesztő Mű-
hely 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Királd 

EFOP-1.3.5-16-2016-00186 - Királd Közös-
ségéért Egyesület szervezésében megvaló-
suló, társadalmi szerepvállalást erősítő, kö-
zösségfejlesztő programok 

Életben Maradni Közhasznú 
Mentő Alapítvány 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc EFOP-1.3.5-16-2016-00193 - Esély és Rész-
vétel 

Bárka Színpad és Műhely Kul-
turális Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc EFOP-1.3.5-16-2016-00195 - Aktívan, ön-
ként egy közösségért! 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Területfejlesztési Alapítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Kissikátor 
EFOP-1.3.5-16-2016-00200 - A társadalmi 
összetartás erősítése és a társadalmi szoli-
daritás erősítése Kissikátorban 

Bicskei Római Katolikus Plébá-
nia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Olaszliszka 

EFOP-1.3.5-16-2016-00238 - Olaszliszkai 
Római Katolikus Egyházközség szervezésé-
ben megvalósuló, társadalmi szerepválla-
lást erősítő, közösségfejlesztő programok 

Ráckeresztúr Község Önkor-
mányzat 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc EFOP-1.3.5-16-2016-00246 - Szikra Önkén-
tes Közösség Kialakítása Szigetvár Város Önkormányzat 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 
EFOP-1.3.5-16-2016-00263 - Civil Rádió 
Miskolc - A miskolci fiatalok közösségi rá-
diója 

Nagyatád Város Önkormány-
zata 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc EFOP-1.3.5-16-2016-00271 - Tegyünk 
Együtt Kistokajért! Edelény Város Önkormányzata 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc EFOP-1.3.5-16-2016-00277 - Érték-Rend-
Szer Békés Város Önkormányzata 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 
EFOP-1.3.5-16-2016-00283 - HEPER - hal-
lássérültek közösségfejlesztő programsoro-
zata 

Nagyréde Nagyközség Önkor-
mányzata 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Pálháza EFOP-1.3.5-16-2016-00304 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése Pálháza városában 

Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Encs 
EFOP-1.3.5-16-2016-00317 - „Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével Encs városában” 

Elfogadlak Alapítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 
EFOP-1.3.5-16-2016-00342 - Önkéntes se-
gítségnyújtás az autisták érdekében a Mis-
kolci Autista Alapítványnál 

Pergő Kulturális Hagyomány-
őrző Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Onga 
EFOP-1.3.5-16-2016-00358 - "Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével Onga városában" 

Magyar Műhely Közhasznú 
Alapítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Tokaj 
EFOP-1.3.5-16-2016-00363 - Közösség fej-
lesztés Tokajban, generációk közötti 
együttműködések által 

Eszterházy Károly Főiskola 
Lyceum Alma Mater Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Baskó 
EFOP-1.3.5-16-2016-00365 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése helyi Zöld Kosár 
közösségek fejlesztésével 

Eszterházy Károly Főiskola 
Hébé-Juventos Közhasznú Mű-
vészeti Egyesülete 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 

EFOP-1.3.5-16-2016-00369 - Mesélj Nagyi! 
- A Magyar Cserkészszövetség társadalmi 
szerepvállalásának erősítése a közösségek 
fejlesztésével 

Bácsalmási Református Misz-
sziói Egyházközség 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Ózd EFOP-1.3.5-16-2016-00378 - A generációk 
közötti kiegyensúlyozott kommunikáció 

"Jászkisér Gyermekeiért" Ala-
pítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Hernádnémeti 

EFOP-1.3.5-16-2016-00401 - "Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével" az "Általános Iskoláért" Alapít-
vány Hernádnémeti megvalósításában 

Római Katolikus Plébánia Ber-
cel 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc EFOP-1.3.5-16-2016-00425 - Közösségerő-
sítés a generációk között MINŐIES-en 

Hernádvécsei Református Egy-
házközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Sajólád 

EFOP-1.3.5-16-2016-00449 - Helyi közössé-
gek fejlesztése, társadalmi szerepvállalás 
erősítése a Sajóládi Közművelődési és Nép-
művészeti Egyesület 

Miskolc-Diósgyőri Görögkatoli-
kus Parókia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 

EFOP-1.3.5-16-2016-00462 - "Én vagyok a 
szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem ma-
rad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz 
nélkülem semmit sem tehettek." (János 15 
5) Emberközpontú lelkipásztorkodás a Mis-
kolci Egyházmegyében 

Nagy Szent Teréz Plébánia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 

EFOP-1.3.5-16-2016-00530 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Diósgyőri Szent Ferenc Római 
Katolikus Általános Iskolában 

Nádasdi Evangélikus Egyház-
község 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 

EFOP-1.3.5-16-2016-00531 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Szent Imre Római Katolikus 
Általános Iskolában 

Polgárdi Református Egyház-
község 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 

EFOP-1.3.5-16-2016-00532 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Vörösmarty Mihály Katolikus 
Általános Iskolában 

Soponyai Református Egyház-
község 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Hernádkak 

EFOP-1.3.5-16-2016-00533 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Mátyás Király Katolikus Általá-
nos Iskolában 

Álmosdi Görögkatolikus Egy-
házközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Felsőzsolca 

EFOP-1.3.5-16-2016-00535 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Felsőzsolcai Szent István Kato-
likus Általános Iskolában 

Római Katolikus Egyházközség 
Tótszentmárton 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 

EFOP-1.3.5-16-2016-00536 - „Szívesség a 
KÖB-ön” Közösségi Önkéntesbank létreho-
zása és működtetése a Tiszáninneni Refor-
mátus Egyházkerület szervezésében 

Jármi Református Egyházköz-
ség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc EFOP-1.3.5-16-2016-00539 - KÖZÖS JÖVŐ Czinka Panna Roma Kulturális 
Egyesület 
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Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Tiszaújváros 

EFOP-1.3.5-16-2016-00540 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Tiszaújvárosi Szent István Ka-
tolikus Általános Iskolában 

Mozgáskorlátozottak Győr-
Moson-Sopron Megyei Egyesü-
lete 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Mezőkövesd 

EFOP-1.3.5-16-2016-00546 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Mezőkövesdi Széchenyi István 
Katolikus Középiskolában 

Kontawig Műszaki Szakközépis-
kola 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Mezőkövesd 

EFOP-1.3.5-16-2016-00548 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Szent István Katolikus Általá-
nos Iskolában 

Leo Amici 2002 Addiktológiai 
Alapítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Mezőnyárád 

EFOP-1.3.5-16-2016-00551 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Boldog Sándor István Katoli-
kus Általános Iskolában 

Vizsolyi Református Egyház-
község 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Bánréve 

EFOP-1.3.5-16-2016-00553 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Szent Mihály Katolikus Általá-
nos Iskolában 

Barabási Református Egyház-
község 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Hangony 

EFOP-1.3.5-16-2016-00577 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Szent Anna Katolikus Általá-
nos Iskolában 

Kisvarsányi Református Egy-
házközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 

EFOP-1.3.5-16-2016-00582 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Fráter György Katolikus Gim-
náziumban 

Pápai Evangélikus Egyházköz-
ség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 
EFOP-1.3.5-16-2016-00592 - „Közösen a 
közösségekért” – helyi kezdeményezések 
az önkéntesség jegyében 

Mozgássérültek Vas Megyei 
Egyesülete 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 

EFOP-1.3.5-16-2016-00606 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Gárdonyi Géza Katolikus Álta-
lános Iskolában 

Kenyeri Római Katolikus Plébá-
nia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Tiszatarján 
EFOP-1.3.5-16-2016-00621 - Lokális tettek-
kel a generációk közötti együttműködés ki-
alakulásáért 

Abaúji Területfejlesztési Ön-
kormányzati Szövetség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Szendrőlád EFOP-1.3.5-16-2016-00623 - "Tér-erő" Alsóörs-Lovasi Református 
Egyházközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Sajólád 

EFOP-1.3.5-16-2016-00644 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Fráter György Katolikus Általá-
nos Iskolában 

"Reflex" Környezetvédő Egye-
sület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Abaújkér 

EFOP-1.3.5-16-2016-00648 - Szent Angya-
lok Alapítvány szervezésében megvalósuló, 
társadalmi szerepvállalást erősítő, közös-
ségfejlesztő programok 

Balkányi Görögkatolikus Egy-
házközség 
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Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Borsodivánka 

EFOP-1.3.5-16-2016-00660 - Helyi közössé-
gek fejlesztése, társadalmi szerepvállalás 
erősítése a Faluszépítő, Kulturális és Ide-
genforgalmi Egyesület által 

Sárospataki Református Kollé-
gium Gimnáziuma, Általános 
Iskolája és Diákotthona 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Halmaj 

EFOP-1.3.5-16-2016-00665 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével" a Halmaj Községért Jóléti Szol-
gálat Közalapítvány megvalósításában 

Nagydobosi Református Egy-
házközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 
EFOP-1.3.5-16-2016-00668 - Közösségi kari-
tatív akciók a zsidó hagyományőrzés és a 
helyi társadalmi integráció érdekében 

"Faluért" Alapítvány Nagypáli 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Bogács 

EFOP-1.3.5-16-2016-00703 - Helyi közössé-
gek fejlesztése, társadalmi szerepvállalás 
erősítése a Bogács Községért Közalapítvány 
által 

Örömhír Média Alapítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 
EFOP-1.3.5-16-2016-00704 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a Romano Teatro 
Kulturális Egyesület közreműködésével 

Korláti Református Egyházköz-
ség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Hangony 
EFOP-1.3.5-16-2016-00710 - A társadalmi 
szolidaritás fejlesztése és a közösségek ösz-
szefogása Hangonyban 

Maros Menti Vízisport Cent-
rum 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Szikszó 

EFOP-1.3.5-16-2016-00715 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Szent Márton Katolikus Iskolá-
ban 

Görögkatolikus Cigánymissziós 
Koordinációs Iroda 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Ózd EFOP-1.3.5-16-2016-00716 - Közösségfej-
lesztés Ózdon 

Csőszi Református Egyházköz-
ség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Encs 

EFOP-1.3.5-16-2016-00717 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Szent László Katolikus Általá-
nos Iskolában 

Napkerék Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Sajópetri 
EFOP-1.3.5-16-2016-00720 - Közösségépí-
tés és -fejlesztés a Sajópetri Görög Katoli-
kus Egyházközségben 

Széles Út Közösség- és Vidék-
fejlesztési Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Szerencs 

EFOP-1.3.5-16-2016-00721 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Bolyai János Katolikus Általá-
nos Iskolában 

Ibrányi Református Egyházköz-
ség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Szerencs 

EFOP-1.3.5-16-2016-00723 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Bocskai István Katolikus Gim-
náziumban 

Római Katolikus Egyházközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Ózd EFOP-1.3.5-16-2016-00725 - Emberi Erőfor-
rás Fejlesztési Operatív Program Római Katolikus Egyházközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Sátoraljaújhely 
EFOP-1.3.5-16-2016-00729 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a V. István Katolikus Iskolában 

Nagyatádi Római Katolikus Plé-
bánia 
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Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Sárospatak 

EFOP-1.3.5-16-2016-00731 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Szent Erzsébet Katolikus Álta-
lános Iskolában 

Hevesi Református Egyházköz-
ség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Komlóska EFOP-1.3.5-16-2016-00732 - Engesztelő 
életjobbítás 

Körösladányi Református Egy-
házközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Ózd 

EFOP-1.3.5-16-2016-00733 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a II. János Pál Katolikus Általá-
nos Iskolában 

Baksay Sándor Református 
Gimnázium és Általános Iskola 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Szendrő 

EFOP-1.3.5-16-2016-00742 - „Több generá-
ció, egy közösség” közösségfejlesztő prog-
ramok megvalósítása Szendrő és környé-
kén 

Sajószentpéteri Görögkatolikus 
Parókia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Négyes 

EFOP-1.3.5-16-2016-00746 - Helyi közössé-
gek fejlesztése, társadalmi szerepvállalás 
erősítése a Dél-Borsod Kapuja Egyesület ál-
tal 

Mozgáskorlátozottak Kiskun-
félegyházi Egyesülete 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 

EFOP-1.3.5-16-2016-00749 - TÁRSADALMI 
SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A „FAZEKAS” 
OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY KÖZREMŰKÖDÉSÉ-
VEL 

Mozgáskorlátozottak Dél Bács-
Kiskun Megyei Egyesülete 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 
EFOP-1.3.5-16-2016-00760 - Közösségek 
fejlesztése a Berzeviczy Ifjúságáért Oktatási 
Alapítvány közreműködésével 

Római Katolikus Egyházközség 
Levelek 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Harsány EFOP-1.3.5-16-2016-00772 - "Hegyikristály-
lyal a helyi közösségért!" 

Becsehelyi Római Katolikus 
Egyházközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 

EFOP-1.3.5-16-2016-00784 - Emlékhíd ge-
nerációk között – a történelem tanúi visz-
szaemlékezéseinek összegyűjtése a Földes 
Ferenc Gimnázium diákjainak közreműkö-
désével 

Jó Pásztor Református Óvoda 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 

EFOP-1.3.5-16-2016-00787 - Társadalmi 
összetartozás erősítése a Szárnyaskerék 
Miskolci Kulturális Egyesület közösségfej-
lesztő programja által 

Velence Római Katolikus Plé-
bánia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 
EFOP-1.3.5-16-2016-00793 - „Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a „Korszerű Iskolá-
ért” Alapítvány közreműködésével” 

Aranyosapáti Görögkatolikus 
Egyházközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Hernádnémeti EFOP-1.3.5-16-2016-00804 - "Aktívan a he-
lyi közösségért és az önkéntességért!" 

Anarcsi Református Egyházköz-
ség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc EFOP-1.3.5-16-2016-00809 - "Közösségfej-
lesztés a fenntartható esélyegyenlőségért" 

Nagycsaládosok Mélykúti 
Egyesülete 
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Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 

EFOP-1.3.5-16-2016-00812 - A történetek 
összekötnek - Generációkon átívelő közös-
ségek Miskolcon a mese és színházi nevelés 
eszközeivel 

Sclerosis Multiplexes Betegek 
JNK Szolnok Megyei Egyesülete 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 
EFOP-1.3.5-16-2016-00828 - Közösségek 
fejlesztése a Diákélet Alapítvány közremű-
ködésével 

Magyar Vöröskereszt BAZ me-
gyei Szervezete 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 

EFOP-1.3.5-16-2016-00839 - Egy úton já-
runk – aktív természetbarát közösségek 
mentorálása Borsod-Abaúj-Zemplén megy-
ében 

A "Háztartások Foglalkoztatá-
sáért" Alapítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 
EFOP-1.3.5-16-2016-00847 - Közösségek 
fejlesztése a Regionális Ifjúsági Szolgáltató 
Központ közreműködésével 

Nyilvánosság a Tiszazugért 
Közhasznú Alapítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 

EFOP-1.3.5-16-2016-00848 - „Értékalkotó 
Ifjúsági közösségek Miskolcon és környé-
kén – a társadalom rászoruló csoportjainak 
szolgálatában”  

Balástya Község Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Pere EFOP-1.3.5-16-2016-00856 - Abaúji civil 
szerveződéséért, közösségek erősítéséért! Bababirtok Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc EFOP-1.3.5-16-2016-00870 - „Generációk 
együttműködése a civil társadalomban” 

Zala Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc EFOP-1.3.5-16-2016-00875 - „Generációk 
együttműködése a civil társadalomban” Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Sátoraljaújhely EFOP-1.3.5-16-2016-00876 - Közös jövő MPE Benedetto Gyermekvé-
delmi Szolgálat 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Felsőzsolca EFOP-1.3.5-16-2016-00881 - "Aktívan a kö-
zösségért!" 

Abasári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Cigánd EFOP-1.3.5-16-2016-00891 - Önkéntes ha-
gyományőrzés 

A "Bodrogköz Tájmuzeumért" 
Alapítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Kesznyéten EFOP-1.3.5-16-2016-00908 - "Aktívan a kö-
zösségért Kesznyéten községben!" 

Faluvédő és Faluszépítő Egye-
sület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Sátoraljaújhely EFOP-1.3.5-16-2016-00935 - Zemplénért 
önként 

Koinonia Sátoraljaújhelyért és 
Zemplénért Baráti Közhasznú 
Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Bőcs 
EFOP-1.3.5-16-2016-00941 - „Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével Bőcs városában” 

Idősekért Bőcs Alapítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Sátoraljaújhely EFOP-1.3.5-16-2016-00958 - „Zempléni Fia-
talok Sátoraljaújhelyért”  

Zempléni Fiatalok Határok Nél-
küli Együttműködéséért Egye-
sület 



39 
 

Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Edelény 
EFOP-1.3.5-16-2016-00967 - „Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével Edelény városában” 

 Edelényi Térségfejlesztő Mű-
hely 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Parasznya 
EFOP-1.3.5-16-2016-00969 - Egyedül nem 
megy – Együtt a Pitypalatty völgyi települé-
sek közösségeiért 

A Parasznyai Ifjúságért Egyesü-
let 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Sajóvámos EFOP-1.3.5-16-2016-00976 - „EGYház a KÖ-
Zért” 

Sajóvámosi Görög Katolikus 
Egyházközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Abaújlak 
EFOP-1.3.5-16-2016-00977 - „Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Cserehát térségében” 

Összefogás Abaújlak-Szan-
ticska Jövőjéért Alapítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Ózd 
EFOP-1.3.5-16-2016-00979 - Bárka Színpad 
közösségi munkájának erősítése, közössé-
gek fejlesztése 

Bárka Színpad és Műhely Kul-
turális Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Szendrő 
EFOP-1.3.5-16-2016-00983 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése Abaújszántón és 
térségében 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Területfejlesztési Alapítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Bodrogolaszi EFOP-1.3.5-16-2016-00986 - Társadalmi 
felzárkóztatás a helyi közösségek által Bodrog Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Hernádnémeti 
EFOP-1.2.11-16-2017-00013 - Hernádné-
meti Nagyközség népességmegtartó képes-
ségének javítása 

Hernádnémeti Nagyközség Ön-
kormányzata 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Pálháza 
EFOP-1.2.11-16-2017-00018 - Pálháza vá-
ros népességmegtartó képességének javí-
tása 

Pálháza Város Önkormányzata 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Sajóbábony 
EFOP-1.2.11-16-2017-00030 - Esély Otthon 
létrehozása Sajóbábony népességmegtartó 
képességének javítására 

Sajóbábony Város Önkormány-
zata 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Tokaj EFOP-1.2.11-16-2017-00038 - Tokaj, nálunk 
jó! Tokaj Város Önkormányzata 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Edelény 
EFOP-1.2.11-16-2017-00040 - Fiatalok hely-
ben maradását célzó fejlesztések megvaló-
sítása Edelényben 

Edelény Város Önkormányzata 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Sátoraljaújhely EFOP-1.2.11-16-2017-00041 - Esély Otthon 
Sátoraljaújhelyen 

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Mezőcsát EFOP-1.2.11-16-2017-00044 - Esély Otthon 
Mezőcsáton 

Mezőcsát Város Önkormány-
zata 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Szerencs EFOP-1.2.11-16-2017-00064 - "Esély Ott-
hon" program Szerencs Városában 

Szerencs Város Önkormány-
zata 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Arló 

EFOP-1.2.2-15-2016-00004 - A halmozottan 
hátrányos helyzetű fiatalok sikeres társa-
dalmi integrációjának elősegítése az Ózdi 
járásban 

 Elfogadlak Alapítvány 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Telkibánya EFOP-1.2.2-15-2016-00163 - Ifjúsági prog-
ramok megvalósítása Telkibányán 

Telkibányai Református Egy-
házközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Forró EFOP-1.2.2-15-2016-00234 - "Egyensúlyban 
az egészségért" 

Bors-Menta Mentális Egész-
ségnövelő Térségi Alapítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Abaújvár EFOP-1.3.7-17-2017-00003 - Komplex prog-
ramok a TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉSÉRT 

Abaújvári Református Egyház-
község 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Izsófalva 
EFOP-1.3.7-17-2017-00005 - A társadalmi 
együttélés javítása közösségi programok 
megvalósításával 

Izsófalvai Református Egyház-
község 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Fancsal 

EFOP-1.3.7-17-2017-00010 - Egyházi és civil 
együttműködésben megvalósuló karitatív 
közösségfejlesztés a Fancsal-Hernádvécsei 
Evangélikus Egyházközségnél 

Fancsal-Hernádvécsei Evangéli-
kus Egyházközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Arnót 

EFOP-1.3.7-17-2017-00011 - Megelőzést, 
hátránykompenzációt és együttélést támo-
gató helyi közösségfejlesztés egyházi diakó-
niai és civil együttműködésben Arnóton 

Abaffy Gyula Evangélikus Sze-
retetszolgálat 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Hernádvécse 

EFOP-1.3.7-17-2017-00018 - "Fogadjuk el 
Egymást" - érzékenyítő és szemléletfor-
máló tevékenységek megvalósítása az Encsi 
járásban 

Hernádvécsei Református Egy-
házközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Felsővadász 

EFOP-1.3.7-17-2017-00024 - „Ne csügged-
jetek el…” (Ef 3,11) A Felsővadászi Görög-
katolikus Parókia közösségfejlesztő tevé-
kenységének bővítése” 

Felsővadászi Görögkatolikus 
Parókia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Sajópetri 
EFOP-1.3.7-17-2017-00025 - A Sajópetri 
Görögkatolikus Parókia közösségfejlesztő 
tevékenységének bővítése 

 Sajópetri Görögkatolikus Paró-
kia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Mályinka 
EFOP-1.3.7-17-2017-00026 - „Ahol ketten 
vagy hárman összejönnek a nevemben ott 
vagyok közöttük” (Mt 28,20) 

Mályi Görögkatolikus Szervező-
lelkészség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Gadna 

EFOP-1.3.7-17-2017-00027 - „Hogy mind-
nyájan egyek legyenek…” (Jn 17,21) A tár-
sadalmi kohézió erősítése a Gadnai Paró-
kian 

Gadnai Görögkatolikus Parókia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Szirmabesenyő EFOP-1.3.7-17-2017-00029 - „Noé bárkájá-
nak” építése Szirmabesenyőn 

Szirmabesenyői Görögkatoli-
kus Parókia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Kazincbarcika 

EFOP-1.3.7-17-2017-00030 - „… Önmagun-
kat, egymást és egész életünket…”A Kazinc-
barcikai Parókia közösségfejlesztő tevé-
kenységének bővítése 

Kazincbarcikai Görögkatolikus 
Parókia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc EFOP-1.3.7-17-2017-00033 - „Közös Dió-
héj” 

Miskolc-Diósgyőri Görögkatoli-
kus Parókia 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Mád 
EFOP-1.3.7-17-2017-00072 - A társadalmi 
esélyteremtés javítása közösségfejlesztő 
tevékenységek által 

Mád Római Katolikus Plébánia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Cigánd EFOP-1.3.7-17-2017-00083 - Cigándi ifjúság 
közösségfejlesztése 

Cigándi Református Egyházköz-
ség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Gagyvendégi 
EFOP-1.3.7-17-2017-00111 - Műveljük kert-
jeinket! - generációk együttműködése az 
Encsi Görögkatolikus Parókia vezetésével 

Encsi Görögkatolikus Parókia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Vizsoly EFOP-1.3.7-17-2017-00119 - Teremtésvé-
delmi Konzorcium Abaújban 

Vizsolyi Református Egyház-
község 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Vizsoly EFOP-1.3.7-17-2017-00121 - Közösségfej-
lesztés Vizsolyban, a Biblia bölcsőjében 

Hon Kulturális és Művészeti 
Alapítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Irota EFOP-1.3.7-17-2017-00124 - „Közösségben 
velünk” Irotai Görögkatolikus Parókia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Kazincbarcika 

EFOP-1.3.7-17-2017-00130 - "Tégy meg 
minden jót, ami tőled telik, Amilyen esz-
közzel csak tudod, Amilyen módon csak tu-
dod, Ahol csak tudod, Akivel csak tudod, 
Ameddig csak tudod." A kazincbarcikai An-
gyalkert Görögkatolikus Óvoda közösség-
fejlesztő tevékenységének bővítése 

Angyalkert Görögkatolikus 
Óvoda 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Karos 
EFOP-1.3.7-17-2017-00132 - Közösségfej-
lesztés Karoson a társadalmi kohézió erősí-
tése érdekében 

 Karosi Református Egyházköz-
ség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Tiszakarád 
EFOP-1.3.7-17-2017-00134 - Közösségfej-
lesztés Tiszakarádon a társadalmi kohézió 
erősítése érdekében 

Tiszakarádi Református Egy-
házközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Edelény 
EFOP-1.3.7-17-2017-00140 - Egyházközségi 
közösségi beavatkozások Edelényben a rá-
szoruló személyek számára 

Edelényi Görögkatolikus Paró-
kia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Alsóberecki EFOP-1.3.7-17-2017-00141 - Közösségfej-
lesztés Alsóberecki településen 

Alsóberecki Hagyományőrző és 
Faluszépítő Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Bódvaszilas EFOP-1.3.7-17-2017-00151 - Lépésről lé-
pésre- lélektől lélekig a megmaradásért. 

Bódvaszilasi Református Egy-
házközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Edelény 
EFOP-1.3.7-17-2017-00158 - Szent Miklós 
Görögkatolikus Iskola és Óvoda közösség-
fejlesztő tevékenységének bővítése 

Szent Miklós Görögkatolikus 
Általános Iskola, Óvoda és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Karcsa 
EFOP-1.3.7-17-2017-00160 - Közösségfej-
lesztés Karcsán a társadalmi kohézió erősí-
tése érdekében 

Karcsaiak Karcsáért Egyesület 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Bódvaszilas EFOP-1.3.7-17-2017-00165 - Együtt-egymá-
sért 

Magyarországi Református 
Egyház 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 
EFOP-1.3.7-17-2017-00175 - "Tudjátok-e, 
mi a legjobb eszköz a fiatalok evangelizálá-
sára? Egy másik fiatal." Ferenc pápa 

Miskolci Egyházmegye Fejlesz-
tési Irodája 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Forró 
EFOP-1.3.7-17-2017-00177 - "Közösségben 
egymással" - A társadalmi kohézió erősí-
tése Abaújban 

Abaúji Területfejlesztési Ön-
kormányzati Szövetség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Szikszó 
EFOP-1.3.7-17-2017-00204 - Egyházi és civil 
összefogás a szikszói rászorulók támogatá-
sára 

 Szikszói Görögkatolikus Paró-
kia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc EFOP-1.3.7-17-2017-00209 - Közösségfej-
lesztés Miskolc-Szirmán 

Miskolc-Szirmai Görögkatoli-
kus Parókia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Sárospatak 

EFOP-1.3.7-17-2017-00213 - “Bölcsesség 
által építtetik a ház” - Tudásalapú keresz-
tény közösségépítés a sárospataki reformá-
tus “Schola Patakiana”-ban 

Sárospataki Református Kollé-
gium Gimnáziuma, Általános 
Iskolája és Diákotthona 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Bodroghalom 
EFOP-1.3.7-17-2017-00231 - Összefogás és 
társadalmi tolerancia Bodroghalom telepü-
lésen 

Bodroghalmi Református Egy-
házközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Martonyi EFOP-1.3.7-17-2017-00236 - Legyetek jók, 
ha tudtok Nem Adom Fel Alapítvány 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Korlát 

EFOP-1.3.7-17-2017-00240 - „Nem marad 
örökre elfelejtve a szegény” – református 
missziós felzárkóztatás a Hernád-völgyé-
ben. 

Korláti Református Egyházköz-
ség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Felsőzsolca EFOP-1.3.7-17-2017-00246 - Közösségfej-
lesztés Felsőzsolcán 

Felsőzsolcai Görögkatolikus Pa-
rókia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc EFOP-1.3.7-17-2017-00253 - Értékünk a kö-
zösségünk! 

Görögkatolikus Cigánymissziós 
Koordinációs Iroda 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Abaújszántó EFOP-1.3.7-17-2017-00286 - Abaújszántói 
Egyházközség közösségfejlesztése 

Abaújszántói Görögkatolikus 
Parókia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Sajószentpéter 
EFOP-1.3.7-17-2017-00287 - Egyházi tevé-
kenységfejlesztés a sajószentpéteri hátrá-
nyos helyzetű lakosság érdekében 

Sajószentpéteri Görögkatolikus 
Parókia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Hernádkak 
EFOP-1.3.7-17-2017-00300 - Egyházak és 
civil szervezetek közösségfejlesztő tevé-
kenységének bővítése 

Hernádkaki Református Egy-
házközség 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Szerencs EFOP-1.3.7-17-2017-00326 - Remény a 
megmaradásért jövőnkért 

"Hegyalja Kapuja" Mozgáskor-
látozottak és Fogyatékkal Élők 
Egyesülete 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Hangács 

EFOP-1.3.7-17-2017-00355 - Jövőkép a Cse-
reháton - aprófalvak esélynövelő prog-
ramja Társadalmi összetartozás erősítése a 
helyi közösségek támogatásával Hangács, 
Nyomár, Damak, Ziliz településeken 

Pondera Egyesület 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Pálháza EFOP-1.3.8-17-2017-00006 - Önkéntesség 
népszerűsítése Pálháza városában 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Pálháza 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Miskolc EFOP-1.3.8-17-2017-00012 - Önkéntesség 
fejlesztése Borsod megyében 

Magyar Vöröskereszt BAZ me-
gyei Szervezete 

Heves Heves 
EFOP-1.3.5-16-2016-00037 - Középiskolás 
és főiskolás korú diákok támogatása önkén-
tes családok bevonásával 

Görbeország Turisztikai Egye-
sület 

Heves Kisköre 
EFOP-1.3.5-16-2016-00042 - Fehér Gyűrű 
Közhasznú Egyesület a helyi kisközösségek 
fejlesztéséért 

Diákélet Alapítvány 

Heves Nagyvisnyó 
EFOP-1.3.5-16-2016-00094 - Közösségek 
összefogása a társadalmi szerepvállalás fej-
lesztésével Nagyvisnyón 

Együtt Felsőzsolcáért Egyesület 

Heves Boldog EFOP-1.3.5-16-2016-00097 - Közösségi ösz-
szefogással a Boldog és környékén élőkért! Zalai Falvakért Egyesület 

Heves Besenyőtelek 

EFOP-1.3.5-16-2016-00257 - Besenyőtelek 
Község Fejlesztéséért Közalapítvány szerve-
zésében megvalósuló, társadalmi szerep-
vállalást erősítő, közösségfejlesztő progra-
mok 

Sárbogárd Város Önkormány-
zat 

Heves Eger 
EFOP-1.3.5-16-2016-00335 - Helyi közössé-
gek ösztönzése és a társadalmi szerepválla-
lás erősítése Eger térségében 

Egyensúly AE Egyesület 

Heves Eger 
EFOP-1.3.5-16-2016-00362 - Eger és kör-
nyéke egyházi értékei az önkéntesség nép-
szerűsítéséért 

Élhetőbb Zalakoppányért Köz-
hasznú Egyesület 

Heves Mezőtárkány 

EFOP-1.3.5-16-2016-00404 - "Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével" a Mezőtárkány Művelődéséért 
Közalapítvány megvalósításában 

Mezőtárkány Művelődéséért 
Közalapítvány 

Heves Szihalom 

EFOP-1.3.5-16-2016-00406 - "Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével" a Szihalom Községért Alapít-
vány megvalósításában 

Abaújvári Református Egyház-
község 

Heves Szihalom 

EFOP-1.3.5-16-2016-00407 - "Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével" a SZIHALMI EGYHÁZKÖZSÉ-
GÉRT Alapítvány megvalósításában 

Izsófalvai Református Egyház-
község 

Heves Eger EFOP-1.3.5-16-2016-00414 - Közösségfej-
lesztés a Kertbarát Kör Egyesületnél 

Fancsal-Hernádvécsei Evangéli-
kus Egyházközség 

Heves Eger 
EFOP-1.3.5-16-2016-00468 - Közösségfej-
lesztés az Egrimami Közhasznú Egyesület-
nél 

Szent Márton Plébánia 

Heves Apc 

EFOP-1.3.5-16-2016-00514 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével az Apáczai Csere János Katoli-
kus Általános Iskolában 

Kadarkúti Római Katolikus Plé-
bánia 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 

Heves Vámosgyörk 

EFOP-1.3.5-16-2016-00517 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Vámosgyörki Visontai Kovách 
László Katolikus Általános Iskolában 

Csengerújfalui Görögkatolikus 
Egyházközség 

Heves Gyöngyössolymos 

EFOP-1.3.5-16-2016-00519 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Gyöngyössolymosi Nagy Gyula 
Katolikus Általános Iskolában 

Bicske Római Katolikus Plébá-
nia 

Heves Karácsond 

EFOP-1.3.5-16-2016-00520 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Gönczy Pál Katolikus Általános 
Iskolában 

Mozgássérültek Tolna Megyei 
Egyesülete 

Heves Eger 

EFOP-1.3.5-16-2016-00542 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével az Andrássy György Katolikus 
Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnázi-
umban 

Encsi Görögkatolikus Parókia 

Heves Recsk 
EFOP-1.3.5-16-2016-00544 - Együttműkö-
dés és közösségfejlesztés a recski közélet-
ben 

Rév Szenvedélybeteg-Segítő 
Szolgálat 

Heves Eger 

EFOP-1.3.5-16-2016-00545 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Szent Imre Katolikus Általános 
Iskolában 

Wigner Jenő Műszaki, Informa-
tikai Középiskola és Kollégium 

Heves Egerszalók 
EFOP-1.3.5-16-2016-00576 - Közösségfej-
lesztés az Alakítás 2000 Összművészeti és 
Ifjúsági Alapítványnál 

Tiszakarádi Református Egy-
házközség 

Heves Mezőtárkány 

EFOP-1.3.5-16-2016-00659 - "Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével" a Mezőtárkányi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület megvalósításában 

Miskolc-Szirmai Görögkatoli-
kus Parókia 

Heves Gyöngyös 

EFOP-1.3.5-16-2016-00682 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Ál-
talános Iskolában 

Állami Gondoskodásban Élő és 
Veszélyeztetett Fiatalok Támo-
gatásáért Alapítvány 

Heves Gyöngyös 
EFOP-1.3.5-16-2016-00690 - „Társadalmi 
szerepvállalás erősítése az Alattyáni közös-
ségek fejlesztésével” 

Szent Anna Főplébánia Debre-
cen 

Heves Tenk 

EFOP-1.3.5-16-2016-00695 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Szent Imre Katolikus Általános 
Iskolában 

Szőke Tisza Népzenei Alapít-
vány 

Heves Kál 

EFOP-1.3.5-16-2016-00698 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Káli Gárdonyi Géza Katolikus 
Általános Iskolában 

Római Katolikus Plébánia Bács-
almás 

Heves Gyöngyös 
EFOP-1.3.5-16-2016-00701 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Vak Bottyán János Katolikus 

Nyíregyháza-Városi Reformá-
tus Egyházközség 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 
Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, 
Gimnáziumban 

Heves Heves 

EFOP-1.3.5-16-2016-00706 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Szent Gellért Katolikus Általá-
nos Iskolában 

Szombathelyi Egyházmegyei 
Karitász 

Heves Füzesabony 

EFOP-1.3.5-16-2016-00712 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Széchenyi István Katolikus Ál-
talános Iskolában 

Béri Evangélikus Egyházközség 

Heves Hatvan 
EFOP-1.3.5-16-2016-00722 - Önkéntesség, 
mint érték - társadalmi szerepvállalás erősí-
tése a hatvani és pásztói járásban 

Eco Humán Világ Alapítvány 

Heves Balaton 

EFOP-1.3.5-16-2016-00734 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével a Gárdonyi Géza Katolikus Álta-
lános Iskolában 

Berkeszi Református Egyház-
község 

Heves Adács 

EFOP-1.3.5-16-2016-00743 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fej-
lesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus 
Általános Iskolában 

Nyírbátori Református Egyház-
község 

Heves Abasár 

EFOP-1.3.5-16-2016-00790 - „Ti is közös-
ségben legyetek velünk” (1Jan 1,3) Közös-
séget és önkéntes tevékenységet fejlesztő 
programok Abasáron 

Városi Szociális Közalapítvány 

Heves Egerszólát EFOP-1.3.5-16-2016-00815 - „A közösségek 
fejlesztése a Szilaj Egyesületnél”  

Mozgáskorlátozottak Bács-Kis-
kun Megyei Egyesülete 

Heves Eger 
EFOP-1.3.5-16-2016-00821 - Önkéntesek 
megerősítése a Caritas Hungarica Eger Ala-
pítvány programján keresztül 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Pálháza 

Heves Eger 
EFOP-1.3.5-16-2016-00915 - „Észak-ma-
gyarországi települések kisközösségeinek 
megerősítése, aktivizálása” 

Kárpátok Alapítvány-Magyar-
ország 

Heves Eger EFOP-1.3.5-16-2016-00968 - Önkéntes 
mozgalom az internetes biztonságért Talentum 2000 Alapítvány 

Heves Ecséd EFOP-1.2.11-16-2017-00008 - Fiatalok hely-
ben tartásának támogatása Ecséden Ecséd Községi Önkormányzat 

Heves Füzesabony EFOP-1.2.11-16-2017-00048 - Életpálya 
ösztönzés Füzesabonyban 

Füzesabony Városi Önkor-
mányzat 

Heves Nagyréde EFOP-1.2.11-16-2017-00050 - Fiatalok hely-
ben tartásának támogatása Nagyrédén 

Nagyréde Nagyközség Önkor-
mányzata 

Heves Markaz 

EFOP-1.3.7-17-2017-00073 - Dél-mátrai 
Röptető - foglalkozások hátrányos helyzetű 
helyi lakosoknak, a Boldogasszony Iskola-
nővérek markazi missziójának kiterjesztése 

Boldogasszony Iskolanővérek 

Heves Eger 
EFOP-1.3.7-17-2017-00114 - A Wigner Kö-
zépiskola közösségfejlesztő programja 
Egerben 

Wigner Jenő Műszaki, Informa-
tikai Középiskola és Kollégium 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 

Heves Eger 
EFOP-1.3.7-17-2017-00115 - "Kézenfogva" 
- a Kontawig Szakközépiskola közösségfej-
lesztő programja 

Kontawig Műszaki Szakközépis-
kola 

Heves Szihalom EFOP-1.3.7-17-2017-00156 - „Egyedül félsz-
árnyú angyalok vagyunk” 

Szihalom Mozgáskorlátozottai-
nak és Barátainak Egyesülete 

Heves Mátraszentimre 

EFOP-1.3.7-17-2017-00267 - Szent Imre 
herceg Körének megalakítása és működte-
tése Mátraszentimrén a társadalmi egység 
érdekében 

Mátraszentimrei Római Katoli-
kus Egyházközség 

Heves Átány EFOP-1.3.7-17-2017-00268 - Élethosszig 
tartó tudásvággyal a jövőnkért 

Átányi Református Egyházköz-
ség 

Heves Hevesvezekény 

EFOP-1.3.7-17-2017-00274 - Hevesi Refor-
mátus Egyházközség és a Hevesi Reformá-
tus Gyülekezetért Alapítvány közösségfej-
lesztő tevékenységeinek bővítése 

Hevesi Református Egyházköz-
ség 

    

Nógrád Balassagyarmat EFOP-1.3.5-16-2016-00126 - „Együtt a kö-
zösségekért" 

Rendezvényműhely Közhasznú 
Egyesület 

Nógrád Salgótarján EFOP-1.3.5-16-2016-00146 - Civil staféta Amazon Kulturális Egyesület 

Nógrád Buják 

EFOP-1.3.5-16-2016-00306 - Bujákért Ala-
pítvány szervezésében megvalósuló, társa-
dalmi szerepvállalást erősítő, közösségfej-
lesztő programok 

Seregélyes Nagyközség Önkor-
mányzata 

Nógrád Salgótarján EFOP-1.3.5-16-2016-00379 - „Szeresd az 
Embert, Légy önkéntes Fiatal!-SZELFI” 

Boldog Napokért Parkinson 
Szegedi Közhasznú Egyesület 

Nógrád Legénd EFOP-1.3.5-16-2016-00565 - Közösségfej-
lesztés a Kölyökclub Alapítványnál Szent Miklós Plébánia 

Nógrád Szécsény EFOP-1.3.5-16-2016-00610 - Hagyományőr-
zéssel az Önkéntességért 

Magyarországi Református 
Egyház 

Nógrád Palotás 
EFOP-1.3.5-16-2016-00669 - Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a PALOTÁS IFJÚSÁ-
GÁÉRT ALAPÍTVÁNY közreműködésével 

Nyírgyulaji Református Egyház-
község 

Nógrád Érsekvadkert EFOP-1.3.5-16-2016-00748 - Múltúnk, Jele-
nünk, Jövőnk! 

Nyírkátai Református Egyház-
község 

Nógrád Salgótarján 
EFOP-1.3.5-16-2016-00751 - „Társadalmi 
szerepvállalás erősítése Salgótarjáni roma 
közösségek fejlesztésével” 

Római Katolikus Egyházközség 
Rábakecöl 

Nógrád Ecseg 
EFOP-1.3.5-16-2016-00759 - „Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a Cserháti közössé-
gek fejlesztésével” 

Torsonypálcai Görögkatolikus 
Egyház 

Nógrád Salgótarján 
EFOP-1.3.5-16-2016-00822 - Civil társada-
lom megerősítése a Görbeország Turisztikai 
Egyesület közreműködésével 

Gyermekálom Családsegítő 
Egyesület 

Nógrád Pásztó 

EFOP-1.3.5-16-2016-00852 - A Muzsikál az 
Erdő Alapítvány közösségfejlesztő prog-
ramja a palóc hagyományok ápolása és a 
Mátra értékeinek megőrzése céljából 

Magyar Református Szeretet-
szolgálat Alapítvány 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 

Nógrád Salgótarján 

EFOP-1.3.5-16-2016-00886 - A Sréter Fe-
renc Népfőiskolai Egyesület komplex prog-
ramja a generációk közötti kézfogás és a 
helyi közösség fejlesztése érdekében 

Sréter Ferenc Népfőiskolai 
Egyesület 

Nógrád Salgótarján 
EFOP-1.3.5-16-2016-00962 - Klub21 a kö-
zösségért - a fiatalok társadalmi szerepvál-
lalásának erősítése 

Promeritum Alapítvány 

Nógrád Balassagyarmat EFOP-1.2.11-16-2017-00068 - Esély Otthon 
- Balassagyarmaton 

Balassagyarmat Város Önkor-
mányzata 

Nógrád Nagyoroszi 
EFOP-1.2.2-15-2016-00160 - Aktív fiatal kö-
zösségek fejlesztése - Ifjúsági programok 
Nógrád megyében 

Együtt Európáért Alapítvány 

Nógrád Nézsa EFOP-1.2.2-15-2016-00223 - Ifjúsági prog-
ramok a Nézsai fiatalok sikeres jövőjéért Szent Jakab Alapítvány 

Nógrád Bercel EFOP-1.2.2-15-2016-00225 - Ifjúsági prog-
ramok a Berceli fiatalok sikeres jövőjéért 

Római Katolikus Plébánia Ber-
cel 

Nógrád Balassagyarmat 
EFOP-1.3.7-17-2017-00068 - Missziós ösz-
szefogás a Balassagyarmati Református 
Egyházközségben 

Együtt Európáért Alapítvány 

Nógrád Szécsény EFOP-1.3.7-17-2017-00071 - Egymásból 
építkezünk 

Igaz Lóbarátok és Jóbarátok Di-
áksport Közhasznú Egyesület 

Nógrád Pásztó EFOP-1.3.7-17-2017-00185 - Társadalmi 
együttélés erősítése Pásztón Polgári Pásztóért Alapítvány 

Nógrád Salgótarján EFOP-1.3.7-17-2017-00194 - Közösen a kö-
zösség fejlődéséért Salgótarjánban 

A "Háztartások Foglalkoztatá-
sáért" Alapítvány 

Nógrád Balassagyarmat 

EFOP-1.3.7-17-2017-00205 - Mozgáskorlá-
tozottak Balassagyarmati Egyesülete és a 
rimóci Római Katolikus Egyházközség kö-
zösségfejlesztő tevékenységének bővítése 
a társadalmi kohézió erősítése érdekében 

Mozgáskorlátozottak Balassa-
gyarmati Egyesülete 

Nógrád Szügy 

EFOP-1.3.7-17-2017-00225 - Társadalmi ko-
hézió erősítése a Cserhát Különleges Men-
tőcsoport és a Szent Imre Katolikus Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 
közösségfejlesztő tevékenységének bővíté-
sével 

Cserhát Mentőkutyás, Különle-
ges Mentő és Önkéntes Tűz-
oltó Közhasznú Egyesület 

Nógrád Bercel 
EFOP-1.3.7-17-2017-00249 - Közösségfej-
lesztés erősítése a Cserhát Natúrpark tele-
pülésein 

Béri Evangélikus Egyházközség 

Nógrád Salgótarján 
EFOP-1.3.7-17-2017-00281 - Közösségfej-
lesztési tevékenységek a társadalmi esély-
teremtésért Nógrád Megyében 

Nógrád Megyei Tudományos 
Ismeretterjesztő Egyesület 

Nógrád Salgótarján 

EFOP-1.3.7-17-2017-00328 - Nógrád a kö-
zösségekért - A társadalmi kohézió erősí-
tése a Hetednapi Adventista Egyház és a 
Nógrád Megyei Népművelők Egyesületének 
közösségfejlesztő tevékenységének bővíté-
sével 

Nógrád Megyei Népművelők 
Egyesülete 
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Megye Település Konstrukció/Projektcím Szervezet 

Nógrád Salgótarján 
EFOP-1.3.8-17-2017-00004 - "Legyél hős!" 
önkéntes program az Országos Mentőszol-
gálatnál 

Országos Mentőszolgálat 

Nógrád Salgótarján 
EFOP-1.3.8-17-2017-00024 - A tudatos pá-
lyaválasztás támogatása az önkéntesség ál-
tal Salgótarjánban 

A "Háztartások Foglalkoztatá-
sáért" Alapítvány 

Nógrád Kazár EFOP-1.3.8-17-2017-00036 - Ha nem tu-
dod! 

Karancs Speciális Mentőszolgá-
lat Egyesület 

Nógrád Nógrádmegyer 

EFOP-1.3.8-17-2017-00059 - A fiatalok szá-
mára önkéntességen és társadalmi szolgá-
laton keresztüli tanulás biztosítása térsé-
günkben 

Római Katolikus Plébánia Nóg-
rádmegyer 

Nógrád Nézsa EFOP-1.3.8-17-2017-00060 - Önkéntesség 
személyre szabva Abasáron és környékén 

Abasári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 

 
A mentorálásba vont szervezetek többsége (65,6 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 (24 száza-
lék). Ennek köszönhetően a szervezetek között jelentős számban találhatók egyházi szervezetek (78 
szervezet, 32,4 százalék). 23 mentorálásba vont projekt kedvezményezettje települési önkormányzat, 
57 támogatott pedig egyesületi formában, míg további 37 szervezet alapítványi formában működik. 
Az ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatását szolgáló pályázati felhívásra az észak-magyar-
országi régióból egyetlen támogatásban részesülő pályamű sem érkezett. 
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Települési ifjúsági stratégia létrehozását támogató program 
 

Az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 – Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve c. pro-
jekt keretein belül az Erzsébet Ifjúsági Alap tevékenységeinek jelentős része közvetlenül azt a célt szol-
gálta, hogy támogassa a településeket azon törekvésében, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény által megfogalmazott kötelező ifjúsági feladatellátása a településen élő, tanuló, 
dolgozó fiatalok valós igényein, élethelyzetének javításán alapuljon, támogassa a fiatalok helyi aktív 
szerepvállalását, a település iránti kötődés erősítését. 

Országos szakmai eseményeink lehetőséget teremtettek arra, hogy a települési szintű feladatellátás-
ban érintett és érdekelt szereplők megismerkedjenek a kormányzat ifjúságügyi intézkedéseivel, reflek-
táljanak azokra, valamint információt, tapasztalatot gyűjtsenek más települések helyi gyakorlatáról, 
eredményeiről, tájékozódjanak a fiatalokat érintő támogatási lehetőségekről, új módszerekkel ismer-
kedjenek meg.  Ezek az alkalmak egyfajta munícióként szolgáltak a helyi fejlesztésekhez, elképzelések-
hez. A térségi szintű mentorálási szolgáltatás viszont kifejezetten a helyi sajátosságokra és erőforrá-
sokra építkezve nyújtott gyakorlati támogatást. Ennek a szolgáltatásnak a középpontjában a megyei, 
később régiós ifjúságszakmai mentorok álltak, akiknek eszköztára tartalmazta összességében a projekt 
szakmai szolgáltatásait: egyrészt az országosan gyűjtött jó gyakorlatok tárát, a projekt képzési szolgál-
tatásait, szakmai látogatások biztosítását, szakértői adatbázist, másrészt a szakmai-módszertani tudást 
ahhoz, hogy a különböző helyi adottságokra és igényekre reagáljanak.  

A települési ifjúsági munka támogatásának részeként számos konkrét mentorálás történt az önkor-
mányzatok felkérésére, aminek eredményeként újult meg, vagy került felülvizsgálatra a korábbi ifjú-
ságügyi stratégiai dokumentum vagy intézkedési terv. Többségében azonban indirekt módon is hozott 
jelentős eredményt egy-egy településen a mentorálási tevékenység, mint például települési szintű if-
júsági érdekképviselet létrejötte, megújulása, közösségi tér, vagy klub kialakítása, illetve szakmai fóru-
mok szervezése. Az ifjúságszakmai mentorok azáltal, hogy szakmai találkozókat szerveztek vagy ezeken 
részt vettek, megismerték a helyi szereplők igényeit közvetlenül tudtak ezekre reflektálni és célzott 
támogatást tudtak biztosítani, elindítva egy hosszabb távú fejlesztési folyamatot, amelyet lehetőség 
szerint végig is kísértek. 

A 2020. december és 2022. november között megvalósult támogatási program keretében az ERIFA 
települési szintű ifjúsági stratégiai dokumentum készítéséhez nyújtott módszertani támogatást a prog-
ramban résztvevő települések számára. A támogatásra – pályázat formájában - települési önkormány-
zatok jelentkezhettek azzal a céllal, hogy az ERIFA által nyújtott kutatás-módszertani és/vagy ifjúság-
szakmai módszertani támogatás segítségével megalkossák (vagy felülvizsgálják) azokat a helyi szintű 
dokumentumokat, amelyek hosszú- vagy rövidtávon meghatározzák a településen élő, tanuló, dolgozó 
fiatalok élethelyzetének fejlesztését szolgáló intézkedéseket, irányelveket. 

A támogatási programban közel 40 települési önkormányzat vett részt, amelyek szinte kivétel nélkül 
mind az ifjúságszakmai, mind a kutatás-módszertani támogatást igénybe vették. Az együttműködő te-
lepülések mind méretükben, mind földrajzi elhelyezkedésükben nagyon színes csoportot alkottak: me-
gyei jogú városok és fővárosi kerületek éppúgy megtalálhatóak közöttük, mint a néhányszáz fős kiste-
lepülések, többségük azonban közepes méretű városi rangú település. A települések jelentősen külön-
böztek egymástól az ifjúsági munka helyi beágyazottsága tekintetében is, ugyanakkor a programban 
való részvételre motivációjukat jellemzően a fiatalok támogatása iránti elkötelezettség és a fiatalok 
élethelyzetére hatással lévő, helyi szinten megoldandó kihívásokhoz való eszközök, módszerek kere-
sése adta. A felhívás lehetőséget biztosított nem csak települési, de térségi szintű együttműködés ke-
retében is pályázni, mely keretében két támogatási program valósult meg.  
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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 stratégiák 
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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