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BEVEZETÉS 

 

A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel 

összefüggésben a 2005. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés 

elfogadásáról szóló 95/2007. (X. 31.) számú OGY határozat értelmében 2007-ben indult el a 

jelenleg is hatályos Nemzeti Ifjúsági Stratégia (a továbbiakban: NIS) megalkotásának 

folyamata, amelyet 2009. október 26-án az Országgyűlés a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról 

szóló 88/2009. (X. 29.) számú OGY határozatával fogadott el. A kormányzati megbízás egy 

olyan dokumentum elkészítéséről szólt, amelyet az európai szakirodalom komplex 

megközelítésnek, integrált ifjúságpolitikának hív. Az alkalmazott megközelítés fejlesztési 

típusú, a megoldási javaslatok az ifjúságra, mint lehetséges erőforrásra tekintenek, így nem az 

ellátási formák és nem a juttatások állnak a középpontjában, hanem a lehetséges egyéni, 

közösségi fejlesztések. Olyan stratégia készült, amely figyelembe veszi az Európa Tanács 

ajánlásait, és megfelel az Európai Unió által deklarált társadalmi és ifjúságpolitikai érték- és 

célrendszernek. 

Szakpolitikai egyetértés alakult ki abban a tekintetben, hogy az ifjúsági feladatok ellátása, az 

ifjúsággal kapcsolatos kormányzati intézkedések tervezése során a kutatás – stratégia –

cselekvési terv – monitoring – párbeszéd folyamatot célszerű alkalmazni: 

 A döntéshozók szempontjából kiemelendő és elsődleges cél, hogy kellő információkkal 

rendelkezzenek a fiatalokról, ismerjék szükségleteiket, problémáikat. Ennek legfőbb 

módszere az ifjúságkutatás feltételeinek biztosítása. 

 A kutatás megállapításainak figyelembevételével készített ifjúsági stratégia az ifjúsággal 

kapcsolatos, közép- és hosszú távú társadalompolitikai elképzeléseket, fejlesztési 

irányokat, célokat foglalja össze horizontális megközelítésben. 

 A cselekvési terv az ifjúsági stratégia céljait megvalósító operatív program, feladatterv.  

Rövid távon (1–2 év) értelmezi és konkretizálja az aktuálisan megvalósítandó feladatokat, 

intézkedéseket, határidőket, felelősöket, a közreműködő intézményeket, szervezeteket, 

valamint az intézkedések megvalósításához szükséges forrásokat.  

 Kiemelten fontos, hogy a teljes folyamatot áthassa az állandó koordináció. A monitoring 

lényege a célok és tevékenységek megvalósulásának nyomon követése, az eredmények 

megállapítása, az esetleges változtatási irányok meghatározása. 

 A fiatalok és szervezetei, közösségei, illetve a döntéshozók közötti párbeszéd előfeltétele 

az ifjúsággal való foglalkozásnak. A párbeszéd konzultációs eszköz, amelynek a lényege, 

hogy a fiatalok kinyilváníthassák a véleményüket az őket érintő kérdésekben, illetve, hogy 

a válaszaik el is juthassanak az illetékes döntéshozókhoz, továbbá javaslataikat 

figyelembe is vegyék. A párbeszédrendszer lényeges eleme az, hogy intézményesített 

formában, nyilvánosan működjön, legitim módon jöjjön létre, illetve, hogy valós 

beleszólási lehetősége legyen a korosztályt érintő közügyekbe. Hangsúlyos még, hogy 

minél több fiatalhoz jussanak el az aktuális témák és kérdések, és így a döntéshozók minél 

több fiatal véleményét megismerhessék. 

 

A Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009. (X. 29.) OGY határozat 2. pont d) alpontja 

alapján az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy négyévente tájékoztassa az Országgyűlést 

a NIS megvalósulásáról. A tájékoztató ezen kötelezettségnek tesz eleget.  
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A tájékoztató négy fejezetre tagolódik. Az első rész a NIS célrendszerének megvalósulását 

vizsgálja a cselekvési tervek tükrében. A második fejezet az ifjúságot érintő jogszabályi 

környezet változásait mutatja be, míg „Az ifjúság helyzete, jellegzetessége Magyarországon a 

kutatások alapján” című részben a legfontosabb korosztályi jellemzők (pl. családi állapot, 

gyermekvállalás, munkaerőpiac, szabadidő eltöltés) kerülnek áttekintésre. A negyedik fejezet 

impulzusokat szolgáltat az ifjúsági korosztály élethelyzetének javítását szolgáló középtávú 

fejlesztési tendenciák kijelöléséhez. A tájékoztató melléklete összefoglalóan tartalmazza az 

ifjúsági korosztályokat közvetlenül szolgáló kormányzati cselekvéseket és az intézkedések 

eredményeit. 
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1. A NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA CÉLJAI A CSELEKVÉSI TERVEK TÜKRÉBEN 

 

A NIS tizenöt éves időtávban (2009–2024) fogalmazza meg az ifjúsági korosztállyal 

kapcsolatos átfogó, horizontális és specifikus célokat, valamint az ezekhez kapcsolódó 

részcélokat, de a célokhoz vezető út kijelölését meghagyja az aktuális Kormány 

mozgásterének. A részcélok megvalósításának módját, sorrendjét, felelőseit a stratégiához 

kapcsolódó kétéves cselekvési tervek tartalmazzák. A NIS első cselekvési tervét a Nemzeti 

Ifjúsági Stratégia 2010–2011. évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló 1012/2010. (I. 22.) 

Korm. határozat (a továbbiakban: I. cselekvési terv), a második cselekvési tervét a Nemzeti 

Ifjúsági Stratégia 2012-2013. évekre szóló II. cselekvési tervéről szóló 1590/2012. (XII. 17.) 

Korm. határozat (a továbbiakban: II. cselekvési terv) állapította meg. A cselekvési tervben 

foglalt feladatok végrehajtásáról az érintett miniszterek beszámolót készítenek, amely alapján 

a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter kétévente jelentést készít a Kormány 

számára.  

Az alábbiakban a NIS első négy évének értékelésére kerül sor, megvizsgálva, hogy a célja 

szerint, a cselekvési tervek intézkedései mennyiben segítették az ifjúsági korosztályt támogató 

környezet megszilárdulását, a fiatalok képességeinek kibontakoztatását, az ifjúsági szakma 

megerősödését, elismertségének növelését. 

Jelen fejezetben a NIS célrendszerén (egyes pillérein) belül elért eredmények átfogó 

bemutatására kerül sor a teljes időszakra vetítve. A két cselekvési terv intézkedéseit, azok 

megvalósulását a tájékoztató szerves részét képező melléklet szerinti összegző táblázat 

tartalmazza. 
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Az alábbi táblázat a pillérek mentén hozott intézkedések összesítését tartalmazza. 

  

 

Pillér megnevezése 

 

Célterület 

Kapcsolódó intézkedések száma 

I. Cselekvési 

terv 

II. Cselekvési 

terv 

Általános rendelkezések 2 2 

I. Pillér 

Az ifjúsági korosztályok 

sikeres társadalmi 

integrációjához szükséges 

környezet fejlesztése 

Gyermekvállalás, család 2 1 

Önálló egzisztencia 9 3 

Esélyegyenlőség, 

szolidaritás 
horizontalitásából fakadóan nem 

számszerűsíthető 

II. Pillér 

Az ifjúsági korosztályok és 

közösségeik 

érvényesülésének 

elősegítése 

Tanulás és környezete 8 6 

Kulturális értékteremtés, 

kultúra közvetítés 
2 2 

Tudatosság, társadalmi 

integráció 
10 9 

III. Pillér 

Az ifjúsági szakma és az 

ifjúsági civil szervezetek 

munkájának elősegítése 

Civil társadalom 3 2 

Erőforrások és feltételek 9 1 

Ifjúságügy, ifjúsági 

szakma, ifjúsági munka 
11 4 

 

Általános rendelkezések 

A NIS pilléreken átívelő célokat is megfogalmaz a megvalósítás teljes időszakára 

vonatkozóan. Egyrészről szükséges a célok megvalósítása érdekében a különböző ágazatok 

szereplőinek ifjúságügy terén végzett tevékenységének összehangolása, másrészről ki kell 

alakítani és alkalmazni kell a stratégiában elfogadott elvek, célkitűzések és azokhoz rendelt 

intézkedések eredményeinek mérését szolgáló indikátorok módszerét. 

Az ifjúsági korosztály élethelyzetére hatással lévő, a NIS megvalósításában közreműködő 

ágazatok szereplőinek munkáját hangolja össze minisztériumi szinten az Ifjúsági Szakmai 

Egyeztető Fórum (a továbbiakban: ISZEF). Az ISZEF testületét az illetékes helyettes 

államtitkári kör alkotja, a szakmai előkészítő munkát tematikus munkacsoportok végzik, 

amelyek tagjai kormányzati és nem kormányzati szereplők – civil szervezetek képviselői, 

ifjúsági szakértők. 

Mindkét cselekvési terv időszakában kialakításra kerültek a megvalósítás eredményeit mérő 

indikátorok, azonban csak az intézkedések egy részéhez sikerült mutatókat rendelni, más 

részéhez indikátor számszerűen nem állítható elő. 

 

I. Pillér: Az ifjúsági korosztályok sikeres társadalmi integrációjához szükséges 

környezet fejlesztése 

A NIS három részcélt emel ki a sikeres integrációt segítő társadalmi környezet 

megteremtéséhez. Ezek a gyermekvállalás és a család, az önálló egzisztencia megteremtése, 
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az esélyegyenlőség és szolidaritás. Az intézkedések által meghatározott fejlesztési területek a 

magánélet és a munka közötti egyensúly megteremtésére, a családbarát munkahelyek 

kialakítására, otthonteremtés támogatására, az életpálya tervezés elősegítésére, munkaerő-

piaci integrációra fókuszáltak. 

A magánélet és a munka közötti egyensúly megteremtését elősegítő, valamint családbarát 

munkahelyek kialakítását ösztönző programok indultak, alternatív gyermekellátási 

szolgáltatások kialakítására került sor, a pályázati programok révén bővült a rugalmas 

foglalkoztatási lehetőségek száma. A fiatalok lakáshoz jutását a támogató jogszabályi 

környezet megteremtése és a kedvezmények bővítése segítette elő. 

Az életpálya tervezés és a sikeres munkaerő-piaci integráció érdekében olyan országosan 

egységes pályaorientációs rendszer kialakítására és szolgáltatás fejlesztésre került sor, amely 

igazodik az egyén életkori döntési helyzeteihez. A fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek 

javítása, sikeres integrációja érdekében a kormányzat aktív munkaerő-piaci támogatásokkal, 

munkatapasztalat szerzést segítő programokkal és komplex, személyre szabott, a helyi 

munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal segítette a fiatal 

pályakezdőket és pályaválasztás előtt állókat, nagy hangsúlyt fektetve a hátrányos helyzetű 

fiatalok kilépésének támogatására a munka világába.  

 

II. Pillér: Az ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének elősegítése 

A NIS a versenyképes tudás biztosítása, a kultúrában való egyenlő esélyű részvétel 

színvonalának javítása, a területi különbségek csökkentése, valamint az ifjúsági korosztályok 

társadalmi és egyéni felelősségének, tudatosságának fejlesztése, integrációjának segítése, 

közösségeik fejlesztése területén határoz meg fejlesztési célokat ebben a pillérben. 

A tájékoztatási időszakban összesen 37 db intézkedés született a fenti célok elérése 

érdekében. 

Az intézkedések egyrészről az oktatási intézmények minőségi fejlesztésére, 

hátránykompenzációs szerepének erősítésére, újfajta tanulási formák adaptálására és a 

transzverzális kompetenciák fejlesztésére helyeztek hangsúlyt. A nem-formális és informális 

tanulási lehetőségek megteremtése érdekében az oktatási és kulturális ágazat 

együttműködésének mélyítése kiemelt célként jelent meg, mint ahogy a kulturális programok 

elérésének területi egyenlőtlenségének csökkentése is. 

A felsőoktatási intézmények modernizációját komplex, egyénre szabott tanulmányi, 

pályaorientációs, és tehetségsegítő szolgáltatások kialakítása, a validációs modell (KVR) és 

eljárásrend kidolgozása és pilot jellegű bevezetése segítette. 

Az országos szintű programok („Múzeumok Mindenkinek”, „Építő közösségek”, „Tudásdepó 

Expressz”) révén mindenki számára elérhetőek voltak a kulturális intézmények által kínált 

informális és nem-formális tanulási lehetőségek. 

Az oktatási és kulturális esélyegyenlőség elősegítése érdekében különböző ösztönző, 

támogató ösztöndíj program indult el, mint például az Arany János Tehetséggondozó 

Program, Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram vagy a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 

program. 

Ugyancsak a mobilitási lehetőségeket növelte a Nemzeti Kiválóság Program, amely a hazai 

hallgatói és kutatói személyi támogatások biztosítása révén segítette elő a kiemelkedő 

szakemberek szakmai fejlődését, a magyar felsőoktatás külföldi elismertségét. 
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Az intézkedések második jelentős körét a tudatosság, közösségi kompetenciák fejlesztése, 

társadalmi szerepvállalás ösztönzése érdekében hozott intézkedések jelentették. 

Az egészségtudatosság, egészséges életmód kialakulását és megszilárdulását számos országos 

szintű program és pályázat támogatta. A diák- és szabadidősport események és lehetőségek 

bővítése és az infrastruktúra fejlesztése szintén ezt a célt szolgálta. 

Célként fogalmazódott meg a bűnmegelőzés terén érintett tárcák együttműködési 

lehetőségeinek feltárása, amelyet a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia intézkedési 

terve is feladatként jelölt ki.  

A fiatalok egyéni és közösségi kezdeményezéseit, az egyéni és csoportos mobilitási 

lehetőségek hozzáférését hazai és európai uniós források, valamint támogató környezet, 

komplex ifjúsági szolgáltatások kialakítása biztosították. Közösségi terek, ifjúsági irodák, 

integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítására került sor az ország számos pontján, 

megyeszékhelyeken, nagyvárosokban és kis településeken egyaránt. 

A társadalmi szerepvállalás gyakorlatának elmélyítését szolgálták azon intézkedések mentén 

megvalósuló programok, amelyek a fiatalok és a döntéshozók közötti párbeszéd kialakítását, 

fejlesztését célozták. Pályázatok útján új ifjúsági érdekképviseletek létrejöttét, helyi szintű 

párbeszédrendszer kialakítását, konzultációs folyamatokat sikerült támogatni. A strukturált 

párbeszéd révén több ezer fiatal tudott bekapcsolódni hazai és európai szintű konzultációs 

folyamatokba. 

 

III. Pillér: Az ifjúsági szakma és ifjúsági civil szervezetek munkájának elősegítése 

A pilléren belül olyan részcélok meghatározására került sor, mint az ifjúsági szolgáltató 

szervezetek feladatellátásban való részvételéhez szükséges feltételek megteremtése, az 

ifjúsági szervezetek és a korosztály tagjai tapasztalatainak bevonása, az ifjúság 

kezdeményezéseit és az ifjúsági szakma törekvéseit támogató, átlátható forráselosztási 

rendszer kialakítása és működtetése, illetve az ifjúságpolitika, a gyermek- és ifjúsági jogok 

érvényesítésének erősítése, az ifjúságsegítés és az ifjúsági szakma képzési portfoliójának és 

életpályamodelljének kidolgozása. 

Ezen célok elérése érdekében 30 db intézkedés született, és a legfontosabb eredmények a 

következő területekhez köthetőek. 

Megalakult a hazai ifjúsági szervezeteket, közösségeket, fiatalokat tömörítő, országos szintű, 

a korosztályi érdekeket képviselő Nemzeti Ifjúsági Tanács. Jelenleg a bírósági nyilvántartásba 

vételre vár a szervezet. Természetesen a megválasztott elnökség megkezdte a munkát és 

számos területen bekapcsolódott az ifjúsági munkába. 

Az ifjúsági szakterület és az üzleti szféra között mintaértékű együttműködés született, amely 

eredményeként közös pályázati programok meghirdetésére kerülhetett sor ifjúsági projektek 

megvalósításának támogatására. 

Az ifjúsági szervezetek, korosztályok élethelyzetét segítő civil szervezetek szerepének 

megerősítése érdekében országos szinten ifjúságszakmai fejlesztési folyamatok indultak el, 

amelyek részben hazai, részben európai uniós forrásból valósultak meg. 

Az ifjúsági korosztályt érintő beavatkozási területek tervezésének megalapozását segítendő 

ajánlások születtek, jó gyakorlatok gyűjteménye készült, mindezeket megalapozó kutatások 

megvalósítására került sor. 

Elindult az ifjúságsegítő alapképzés képzési és kimeneti követelményeinek kidolgozása, 

amely elősegítheti az ifjúságsegítő képzés felsőoktatási rendszerbe tagozódását. 
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2. AZ IFJÚSÁGOT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA 2010–2013. 

KÖZÖTT 

 

A NIS értékelése során nem lehet figyelmen kívül hagyni az időtávjának első négy évében 

bekövetkezett, az ifjúsági korosztály élethelyzetét befolyásoló jogszabályi környezet 

változásait.  

A Nemzeti Együttműködés Programja több ponton érinti az ifjúság ügyét. Egyik 

alapvetése, hogy minden gyermek számít, illetve, hogy egyetlen kormányzat sem működhet 

jól gyermek- és ifjúságpolitikai elképzelések nélkül. Az ifjúsággal kapcsolatban a szociális 

biztonság két területen kiemelten fontos: a sport az egészséges lelki és testi fejlődést, valamint 

a közösségi életre nevelését biztosítja, az otthonteremtés pedig a jövőtervezést és a 

családalapítást szolgálja. Kiemelendő továbbá az Alaptörvény megalkotása, mely minden 

más jogszabály fundamentumát képezi, továbbá a fiatal nemzedékek iránti hitét is 

hangsúlyozza: „Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. 

Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét 

naggyá teszik Magyarországot.” 

A Kormány jelentős erőfeszítéseket tett a jogrendszer deregulációja, a jogi 

bürokráciacsökkentés érdekében.  

A NIS és cselekvési tervei felülvizsgálatra kerültek a kormányzati stratégiai irányításról 

szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet és a kormányzati stratégiai dokumentumok 

felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról szóló 1657/2012. (XII. 20.) Korm. határozat és 

módosításai kapcsán. A fenti jogalkotáshoz vezető úton számtalan egyeztetésen sikerült 

bizonyítani a konszenzussal elfogadott NIS és cselekvési tervei időszerűségét és 

megfelelőségét. Ezek alapján a NIS és célrendszere a mai napig az ifjúságpolitika 

alapdokumentuma és igazodási pontja (a ciklusban megalkotott új stratégiák tekintetében 

éppúgy, mint az uniós tervezés kapcsán).  

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek 

felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat alapján a Gyermek és Ifjúsági 

Alapprogram Tanácsa (a továbbiakban: GYIA Tanács) átalakult, és a tanács testülettípusba 

került. Az átalakulást követően a GYIA Tanács döntéshozási jogkört nem gyakorolhat, 

feladatköre ugyanakkor véleménynyilvánítási és kezdeményezési jogkörökkel bővült. A 

pályázatok, támogatási igények tekintetében a döntési jogkört a Gyermek és Ifjúsági 

Alapprogram pénzügyi fedezetével rendelkező gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 

miniszter vette át. A GYIA Tanács titkársági feladatait továbbra is a Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet látja el. Alapvető változás, hogy a GYIA Tanács működéséért fő 

felelősséget vállaló állami vezetőn vagy annak delegáltján kívül csak államigazgatáson kívüli 

szervezetek és személyek maradhattak a GYIA Tanács tagjai. (Korábban a GYIA Tanács 

munkájában ugyanannyi kormányzati és nem kormányzati tag vett részt, de az átalakulástól a 

kormányzati oldalt csak egy tag képviseli, a nem kormányzati oldal hétfős tagsága változatlan 

maradt). A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. 

határozat hatálybalépésével megszűntek a korábban döntési jogkörrel rendelkező Regionális 

Ifjúsági Tanácsok.  

A kormányhatározat rendezte a GYIA Tanács feladatkörére, tagságára és működésére 

vonatkozó kérdéseket, a GYIA Tanácsra vonatkozó szabályozások kikerültek a Gyermek és 

Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az 

ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. 
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évi LXIV. törvényből
1
, egyúttal a korábbi, miniszteri rendeleti szintű szabályozás, a 

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 

2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet
2
 is módosításra került. Tehát a két jogszabály-módosítás 

döntően csak az új rendszerhez történő igazítást szolgálta, céljaiban újragondolva és 

újrahangolva tovább működik a Gyermek és Ifjúsági Alap. 

Az ifjúsági korosztályt érintő jogszabályok átfogó felülvizsgálata elkezdődött, de a korábban 

napirenden lévő ágazati törvény 2013-ig még nem került kidolgozásra. 

 

2.1. Intézményi keretek 

 

2010-ben az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 

hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: statútum rendelet) 

értelmében a nemzeti erőforrás miniszter a Kormány családpolitikáért, egészségbiztosításért, 

egészségügyért, gyermek- és ifjúságpolitikáért, gyermekek és az ifjúság védelméért, 

kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, oktatásért, kultúráért, 

sportpolitikáért, szociál- és nyugdíjpolitikáért, társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért és 

a kormányzati tudománypolitikáért felelős tagja. A felelősségi területek meghatározásakor 

azonban fontos látni, hogy a statútum rendelet módosításai során több feladat- és hatáskör 

más tárcához került kijelölésre. 

A későbbiekben több feladat és a feladattal együtt az ingatlanvagyon is az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (a továbbiakban: EMMI) vagyonkezeléséből a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) irányítása alá és vagyonkezelésébe került. 

2012-ben a korábbi Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Nonprofit 

Közhasznú Kft.
3
 került át a közigazgatási- és igazságügyi tárca irányítása alá, 2013-ban pedig 

a II. Budapesti Európai Ifjúsági Központ is. 

Az intézkedések kiszélesítése az ifjúságpolitika területén az Új Nemzedék Jövőjéért 

Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának elfogadásáról szóló 1494/2011. 

(XII. 27.) Korm. határozattal folytatódott. A program végrehajtásáért miniszteri biztos 

tartozott felelősséggel [62/2011. (IX. 30.) KIM utasítás]. A miniszteri biztos látta el az Új 

Nemzedék Jövőjéért Program kormányzati koordinációjával kapcsolatos teendőket a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium keretében. Ez a feladatmegoszlás a ciklus 

egészében megmaradt, a KIM programalapon, európai uniós forrásokat felhasználva segítette 

az ifjúságpolitikai célok megvalósítását. 

Intézményi változások közül kiemelendő még a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat 

Foglalkoztatási Hivatalból való áthelyezése 2011. január 1-jével a Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézetbe, illetőleg ezt követően 2012. október 4-ei hatállyal a közigazgatási 

és igazságügyi miniszter irányítása alá rendelése, amely egyúttal az Új Nemzedék Jövőjéért 

Programba történő beépítést jelentette. Ezen átszervezéssel a területi elérés megváltozott, a 

módszertan átalakult.  

A Fiatalok Lendületben Program/Erasmus+ Program Nemzeti Iroda a Nemzeti Család- 

és Szociálpolitikai Intézetben működik az Ifjúsági Igazgatóság keretein belül.  

                                                           
1
 2012. évi CXVIII. törvény. 

2
 21/2011. (V. 12.) NEFMI rendelet; 16/2012. (VIII. 23.) EMMI rendelet. 

3
 2012.06.01-jei hatállyal Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.  
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2.2. Az ifjúságot érintő főbb jogszabály-módosítások a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

célrendszere mentén 

 

2.2.1. Általános rendelkezések 

 

A NIS megállapítja, hogy „az ifjúsági ügyek horizontális jellege miatt különösen fontos lenne 

az ágazatok közötti párbeszéd.” Kimondja továbbá, hogy „a stratégia céljait szolgáló hatékony 

kormányzati ifjúságpolitika keretrendszerének kialakítása szükséges, ami a kormányzati 

koordináció és intézményrendszer hatékonyságának fokozását, az ifjúsági ügyek állami 

szervezetrendszerben való tudatos elhelyezését követeli meg.” 

Az 1013/2010. (I. 22.) Korm. határozat az Ifjúsági Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: 

IKB) felállításáról rendelkezett. Az IKB alakuló ülésére 2010. február 25-én került sor. A 

1119/2010. (V. 13.) Korm. határozat
4
 azonban hatályon kívül helyezte az Ifjúsági 

Koordinációs Bizottság felállításáról szóló 1013/2010. (I. 22.) Korm. határozatot, melynek 

következtében a testület feloszlott. Tekintettel arra, hogy a kormányzati szintű, az ifjúsági 

korosztály élethelyzetére befolyással lévő ágazatok között megvalósuló folyamatos párbeszéd 

nélkülözhetetlen, 2013. március 20-án létrejött egy új platform, az ISZEF. A cél egy olyan 

operatív, szakmai testület létrehozása volt, amelynek feladata az ifjúsági korosztályok 

tekintetében illetékes összes minisztérium és szerv munkájának összehangolása, az ifjúsági 

terület fejlesztésére rendelkezésre álló erőforrások elosztására és felhasználására vonatkozó 

javaslatok kidolgozása, a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában foglaltak végrehajtásának 

koordinálása, a kétéves nemzeti cselekvési tervek előkészítése, indikátorainak kialakítása, 

végrehajtásának koordinálása, és az elvégzett feladatok monitorozása.  

 

 

2.2.2. Ifjúsági korosztályok sikeres társadalmi integrációjához szükséges környezet 

fejlesztése 

 

Ehhez a pillérhez kapcsolódó társadalompolitikai célok (pl. a gyermekvállaláshoz és 

gyermekneveléshez szükséges feltételek erősítése, a családi környezet kialakulásának és 

biztonságának segítése, a fiatalok munkavállalásának elősegítése) komplex megoldásokat, 

komplex jogszabály-módosításokat igényelnek. Így például 2012-ben meghirdetésre került a 

Munkahelyvédelmi Akcióterv
5
, amellyel összefüggésben számos törvénymódosításra is sor 

került. Kiemelendő továbbá a családi adókedvezmény bevezetése az adójogszabályok 

                                                           
4
 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. 

évi LVII. törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott egyes testületek működésének felülvizsgálatáról szóló 

1119/2010. (V. 13.) Korm. határozat. 
5
 2013. január 1-jével lépett hatályba az a törvénymódosítás, amelynek értelmében a munkaerőpiacon hátrányos 

helyzetben lévő rétegekbe tartozó munkavállalók - a 25 év alatti fiatalok mellett az 55 évnél idősebbek, a 

munkába visszatérő kisgyermekesek, a tartósan munkanélküliek, illetve a szakképzettséget nem igénylő 

munkakörben foglalkoztatottak - után a munkáltatók szakképzési hozzájárulási, illetve szociális hozzájárulási 

adó kedvezményeket vehetnek igénybe. 
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módosítása nyomán (2011), a népesedési program (2013), de ide sorolhatóak a fiatal gazdák 

számára kialakított pályázatok is.  

A fiatalok otthonteremtési támogatása megmaradt, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet által viszont többször módosításra került.
6
 

A hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok felzárkózásának elősegítése érdekében 

kiemelendő a Magyarország Kormánya és az Országos Roma Önkormányzat között 

kötött együttműködési megállapodás
7
. Az együttműködési megállapodás új alapra helyezte 

az alapvetően támogatásalapú kapcsolatot, és szabályozottabb mederbe terelte azt.  

A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a 

személyiség fejlődésében. Az állam az ifjúság egészséges fejlődése érdekében biztosítja a 

köznevelés és felsőoktatás testnevelését és sportját, valamint az intézményen kívüli 

diáksportot. A sportról szóló 2004. évi I. törvény is több módosítást élt meg, azonban ezek 

ifjúsági tartalommal nem bírtak.  

A Kormány határozottan elutasítja az együtt élők közötti, párkapcsolaton belüli erőszak 

valamennyi formáját, és elkötelezett a bántalmazás felszámolása mellett. A kapcsolati erőszak 

jelenségét a jelenlegi szakmapolitika sokkal komplexebben kezeli, mint az korábban történt, 

több beavatkozási területet meghatározva, biztosítva az egyes intézkedések közötti szinergiát. 

A 2013. július 1-jével hatályba lépett Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

212/A. §-a önálló büntetőjogi tényállássá tette a kapcsolati erőszakot. Az új tényállást a 

jogalkotó azokra a társadalmi és szociális kapcsolatrendszerekre figyelemmel alkotta meg, 

ahol a bűncselekmény tényleges fenyegetést jelent a házasság, a család és a gyermekek 

sérelmére. Az új tényállás megalkotásának üzenete: a Kormány a kapcsolati erőszak minden 

formáját határozottan elutasítja, a bántalmazók tetteikkel bűncselekményt követnek el, 

melyért bíróság előtt kell felelniük. Magyarországon 2011-2012 folyamán állami 

támogatással négy új kríziskezelő központ jött létre, így növekedett a kapcsolati erőszak 

áldozatai számára elérhető férőhelyek száma. A krízisellátás speciális elemét jelenti a 2012-

től stabil, állandó feltételek mellett és kibővített férőhely-kapacitással működő, ún. Titkos 

Menedékház, amely a kapcsolati erőszak súlyos, életveszélyben lévő áldozatait fogadja. Az 

ellátórendszer jelenleg 128 fő fogadását tudja megoldani. 2011-ben a kríziskezelő központok 

és a hozzájuk kapcsolódó, az áldozatok társadalmi reintegrációját támogató félutas kiléptető 

házak működése jogszabályi hátteret kapott. A korábbi kormányzati gyakorlattól eltérően, 

amely egy-egy évre biztosított költségvetési forrást a krízisközpontok és félutas kiléptető 

házak működéséhez, pályázati rendszer bevezetése mellett 2011-ben hároméves 

keretszerződések aláírására került sor, melyek az eddiginél stabilabb, átláthatóbb és 

kiszámíthatóbb működési feltételeket teremtettek. A szaktárca 2011-ben elkészítette az 

ellátórendszer minden tagjára érvényes ún. Szakmai Irányelvet, amely meghatározza a 

szolgáltatások célját, célcsoportját, illetve a konkrét szolgáltatásokat. Az ellátás rugalmasabbá 

                                                           
6
 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelet; 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet; 257/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet; 

174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet; 253/2012. (IX. 11.) Korm. rendelet; 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet; 

379/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet; 128/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet; 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet; 

80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet). 
7
 Az együttműködési megállapodás támogatja olyan átfogó oktatási reform program megvalósítását, amely révén 

20 000 roma fiatal, 50 - a felzárkózásban részt vevő - szakmunkásképző iskola keretében szerezhet piacképes 

szakmát. Továbbá támogatja 10 000 roma fiatal érettségit adó képzésben tanulását, és segíti 5 000 tehetséges 

roma személy felkészülését, hogy megfeleljen a felsőfokú oktatásban való részvétel feltételeinek. A roma 

fiatalok sportprogramjának elindítása mellett is elkötelezte magát a Kormány, támaszkodva az Országos Roma 

Önkormányzat  aktív részvételére, melynek keretében mintegy 30 000 roma fiatalt kíván bevonni a közösség- és 

személyiségformáló sporttevékenységekbe. 
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tétele érdekében 2012-ben módosításra került a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, amely – egyebek mellett – 

kiterjesztette a krízisközpontok ellátási területét, lehetővé téve, hogy azok  az eredeti 

működési engedélyüktől függetlenül  az egész ország területéről fogadjanak 

bántalmazottakat. A gyakorlatban így olyan rendszer jött létre, amely arányosabb hozzáférési 

lehetőséget biztosít az áldozatoknak a krízisellátási szolgáltatásokhoz, hozzájárulva az 

esélyegyenlőség fokozottabb érvényesüléséhez. Az EMMI támogatásával 2012-ben indult el 

egy, a 14–18 éves korosztályt megcélzó prevenciós pilot projekt, melynek célja az áldozattá 

válás megelőzése. A program eddig több mint 2000 diákot ért el. 

 

 

2.2.3. Az ifjúsági szakma és az ifjúsági civil szervezetek munkájának elősegítése 

 

Az önkormányzati jogterületen komoly jogszabályi elmozdulásra került sor. Az 

önkormányzati törvény újjáalkotása és az önkormányzatiság újjászervezése során az 

önkormányzat kötelező feladatai közé bekerült az ifjúsági feladatkör. [Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pont]. A 

gyakorlatban az önkormányzatok lehetőségeikhez mérten segítik az ifjúsági ügyeket, adott 

esetben más ágazatok eszközeivel (kultúra). Ez a törvény ad felhatalmazást a jogalkotónak 

arra, hogy külön jogszabályban határozza meg az ifjúság definiálását, valamint az ifjúsággal 

kapcsolatos állami és helyi önkormányzati feladatokat, továbbá e feladatok tartalmának 

részletes meghatározását. 

Az ágazatok közötti együttműködésre kiváló példa az 5000 fő alatti településeken az 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (a továbbiakban: IKSZT) működése. Az 

együttműködés kereteit jogszabály
8
 rögzíti oly módon, hogy az IKSZT cím birtokosa köteles 

többek között ifjúsági közösségi programokat szervezni, ifjúságfejlesztési folyamatokat 

generálni, ezen folyamatokat nyomon követni, ifjúsági információs pontot működtetni, a 

fiatalok közösségi szerveződéseit és részvételét támogatni. 

A kötelező feladat finanszírozására azonban önálló normatív forrás nem áll rendelkezésre az 

önkormányzatoknál, ezért az anyagi lehetőségek lényegesen meghatározzák az 

önkormányzatok e területen történő feladatellátását is. 

Az ifjúságsegítő képzésre vonatkozó háttérjogszabályok 2012-ben kerültek kialakításra. 

2012-ben a moduláris rendszerű képzés első képzési és szakmai vizsgáztatási tapasztalatai 

alapján módosult a szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó rendelet
9
, amelynek alapján 

a 2012-ben indult évfolyamok a korábbinál kevesebb vizsgafeladat megoldásával teljesíthetik 

a követelményeket, csökkentve a vizsgáztatás időtartamát is.  

A 2012 őszén kiadott képzési és kimeneti követelmények
10

 alapján 2013-tól az OKJ-s képzés 

átalakítása miatt felsőfokú szakképzés már nem indulhat, így a képző intézmények a 

                                                           
8 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe 

vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet. 
9 A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet. 
10 A felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet. 
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felsőoktatási szakképzések sorába illesztve indíthatják az ifjúságsegítő asszisztens képzést, a 

szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés egyik szakirányaként, tehát az 

ifjúságsegítő képzés korábbi önállósága megszűnt. A felsőoktatási képzésekhez kapcsolódó 

szakmai gyakorlat kérdéseit kormányrendeleti szinten rögzítették
11

. A szakmai képzés BA 

szintű megalapozása az új rendszert követve folyamatosan fejlődik. 

A gyermek- és ifjúsági szervezetek, fiatalok országos szintű képviseletének kialakulása 

érdekében az EMMI több kezdeményezést is támogatott szakértői szinten.  2012. december 1-

jén megalakult a Nemzeti Ifjúsági Tanács, mely az ifjúság számára alulról létrehozott olyan 

fórum, amelynek feladata a fiatalok és ifjúsági szervezetek között, valamint a hazai és 

nemzetközi szereplőkkel, döntéshozókkal és szervezetekkel való hatékony párbeszéd 

megteremtése. A szervezet bírósági bejegyzése még nem történt meg. 

A támogatások döntő része a Nemzeti Együttműködési Alapból (korábban Nemzeti Civil 

Alapprogram) és a GYIA-ból teremtődik meg a továbbiakban is, kiegészítve a különböző 

TÁMOP konstrukciókkal. Erre várhatóan az EFOP konstrukciókból is lehetőség nyílik majd. 

Forráselosztási rendszer kapcsán a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 

1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat hatálybalépésével párhuzamosan a Gyermek és 

Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal 

összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. 

törvény is átalakult, valamint a forráselosztás a Nemzeti Együttműködési Alapból történő 

támogatások és az uniós támogatások módosításával szintén változott. Az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 2012. január 1-jétől előírja az átláthatósági vizsgálat 

követelményét (lekövetve az Alaptörvény rendelkezéseit) a támogatások (hazai és európai 

uniós) tekintetében. 

A fiatalok állami döntéshozatalba történő bevonása az ISZEF munkacsoportjain keresztül 

biztosított. A fiatalok érdekeinek támogatása a Magyar Ifjúsági Konferencia és más ifjúsági 

szervezeteken keresztül ágazati szinten is biztosított (Magyar Cserkészszövetség, Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciája), a stratégiai megállapodások megkötésére a 

Kormány részéről került sor. 

 

 

2.2.4. Az ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének elősegítése 

 

A tanulás jogszabályi környezete, a kompetenciák megszerzésének rendszere az új 

köznevelési és felsőoktatási törvény elfogadásával, valamint a felsőoktatási szakképzés 

kialakításával teljesen átalakult. Mindkét esetben részt vett az ifjúsági szakterület a 

jogszabályok megformálásában a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma/EMMI keretében.  

A kulturális és a vidékfejlesztési szakterület együttműködése az IKSZT-projektekben vált 

kézzelfoghatóvá. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet és a Nemzeti 

Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet együttműködési megállapodást 

kötött a vidéken élő fiatalok életminőségének javítása érdekében, a vidéki térségek fejlesztési 

céljaival összefüggésben.  

                                                           
11 A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről 

szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. 
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Az infokommunikációs környezet szabályozása fokozatosan fejlődött, amelynek az egyik 

hozadéka az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény megalkotása és módosításai, másik fontos eredménye az ifjúsági terület 

vonatkozásában a lelki-segélyt, illetve krízisintervenciót, mentálhigiénés segítséget nyújtó 

telefonos lelki segítő szolgálatok telefonos kiadásainak csökkentése.
12

 

Sor került a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény megalkotására, a 

kiskorúak védelme érdekében több szigorításra, a „West Balkán” tragédia kapcsán a 

rendezvények védelme szabályozásának megerősítésére.
13

  

Kialakításra került és folyamatos az ún. dizájnerdrogok elleni küzdelem. 2011-ben 

módosult a szabályozási környezet, megteremtve az új pszichoaktív szerek szabályozásának 

kereteit. Meghatározásra került egy új jegyzék, amely a meglévő kábítószer és pszichotróp 

jegyzékek mellett jött létre az új pszichoaktív szerek számára. Ez az úgynevezett „C lista”, 

melyet a 2012. április 2-án hatályba lépett a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, 

valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok 

jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 

tartalmaz.  

 

 

2.3. Nemzetközi környezet 

 

A nemzetközi környezetet az európai uniós jogszabályok, valamint nemzetközi szerződések 

jelentik, úgy, mint az Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Szociális Karta) és a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 

20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: 

Gyermek jogairól szóló Egyezmény). A Szociális Kartában és a Gyermek jogairól szóló 

Egyezményben foglalt pontok teljesítéséről Magyarország időszakonként jelentéseket küld, 

illetve vizsgálja a nem ratifikált cikkek egyezménybe foglalásának lehetőségét. 

2012. szeptember 24-én írták alá Andrius Kubilius és Orbán Viktor miniszterelnök urak a 

Litván-Magyar Ifjúsági együttműködési alapról szóló megállapodást. Az együttműködési 

alap célja a litván és magyar, 13 és 30 év közötti fiatalok együttműködésének ösztönzése, a 

két ország kulturális kapcsolatainak szorosabbá fűzése, illetve az egymás jobb megismerését 

elősegítő információs programok, valamint a demokráciához, a demokratikus elvek 

alkalmazásához és az állampolgári neveléshez kapcsolódó programok és kezdeményezések, 

ifjúsági módszertani találkozók támogatása. Hazánk a 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelettel 

hirdette ki a megállapodást.
14

  

Az Európai Parlament 2013. november 19-én elfogadta a 2014 és 2020 közötti uniós 

oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramot, az Erasmus+ Programot, amely a jelenlegi 

időszak Erasmus, Leonardo Da Vinci, Comenius, Grundtvig programjait és további 

                                                           
12 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos 

gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet 3. § (3) bekezdésének a) pontjában és a rendelet 

1. mellékletének 2.3. pontjában előírtak szerint teszi közzé a 116 kezdőszámú harmonizált közérdekű 

szolgáltatások harmonizált számai használatának és kijelölésének feltételeit. 
13 A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rendelet. 
14

 A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar-Litván 

Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet. 
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nemzetközi együttműködési programokat is egyesíti. Az európai uniós szinten hét év alatt az 

Erasmus+ Program összesen több mint 4 millió embert, diákot segíthet majd a tanulásban, 

képzésben, és most először a sportolásban is.  
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3. AZ IFJÚSÁG HELYZETE, JELLEGZETESSÉGE MAGYARORSZÁGON A 

KUTATÁSOK ALAPJÁN 

 

A NIS úgy rendelkezik, hogy a „stratégia célindikátorainak időszakos teljesülését rendszeres 

nagymintás ifjúságkutatások és ifjúsági célú statisztikai adatgyűjtés útján kell biztosítani.” Az 

országos nagymintás ifjúságkutatások 2000 óta jelentős támogatást és szakmai információt 

jelentenek a mindenkori döntéshozóknak abban a tekintetben, hogy megismerjék a fiatalok 

helyzetét, problémáit és szükségleteit. Az Ifjúság 2000, 2004, 2008 kutatások után legutóbb a 

Magyar Ifjúság 2012 készült el. 

Fontos megemlíteni továbbá a MOZAIK2011–Magyar fiatalok a Kárpát-medencében (a 

továbbiakban: MOZAIK2011) című kutatást. A módszertani (empirikus szociológia), 

tartalmi, illetve szakmai együttműködés szempontjából szerves folytatása a maga nemében 

teljesen egyedülálló MOZAIK2001 elnevezésű kutatásnak. A MOZAIK2011 kutatás célja, 

hogy átfogó, naprakész képet adjon a határon túli magyar ifjúság anyagi és kulturális 

erőforrásairól, életmódjáról és értékrendszeréről, szocio-demográfiai egyéniségéről, tömbben 

és/vagy szórványban élő magyar ifjúság vonatkozásában összehasonlításra is alkalmas 

tudományos alapot biztosítson a politikai döntéshozatal részére. 2011-ig a kvalitatív 

(fókuszcsoportos) szakasz valósult meg. A kutatás a Magyarországot körülölelő valamennyi 

állam minden magyar identitású/nemzetiségű fiataljára kiterjedt.
15

 

A kutatások széles spektrumban, kellő részletességgel vizsgálják és elemzik a korosztályi 

jellemzőket, ezért a tájékoztató a teljesség igénye nélkül csak azok bemutatására vállalkozik, 

amelyek az utóbbi időszakban az ifjúságpolitika fókuszába kerültek. 

A NIS célcsoportja – annak kiterjesztő értelmezésével – a kortárscsoport megjelenésétől a 

másokért való felelősségvállalásig terjed. Ez az időhorizont a kb. 8–12 évesektől a kb. 

25–30 évesekig tartozókat sorolja az ifjúsági korosztályok tagjai közé. A statisztikai és 

szociológiai adatfelvételek korlátai miatt az alábbiakban a hazai és nemzetközi 

ifjúságkutatások gyakorlatában elterjedt módon a 15–29 évesek élethelyzetének bemutatására 

kerül sor. 

 

A fiatalok családi állapota 

A hazai ifjúságkutatások történetében a 2000-ben megkezdett nagymintás ifjúságkutatási 

program beszámolója már jelezte, hogy dokumentálhatóan a fiatalok egyre több időt töltenek 

tanulással, kitolódik az első munkába állás időpontja, egyre későbbre tevődik a családalapítás.  

A fiatalok családi állapotával kapcsolatban megállapítható, hogy miközben felbomlottak a 

hagyományos családformák, egyre divatosabbá váltak a hivatalosan nem bejegyzett 

együttélési formák. Ezzel párhuzamosan tovább nőtt az élettársi kapcsolatok népszerűsége, 

13-ról 18 százalékra, ami azt jelenti, hogy népszerűségében már megelőzi a házasságot is a 

korosztályban. 

A nemek szerinti megoszlásban is sajátos tendencia látható, a nők körében minden ifjúsági 

korcsoportban 8–10 százalékponttal magasabb azok aránya, akiknek jelenleg van 

párkapcsolata, mint a férfiak körében. A legfiatalabb vizsgált korosztály (15–19 évesek) több 

mint 99 százaléka nőtlen vagy hajadon, ezen belül 5 százalékot tesz ki az élettárssal élők, és a 

csoporton belül mindössze kevesebb, mint egy százalékot a házasok aránya. A 2008-as 

adatokhoz képest már ebben a nagyon fiatal korosztályban is nőtt 2 százalékponttal az 

                                                           
15

 http://magyarifjusagikonferencia.eu/hir/mozaik2011-2/ 

http://magyarifjusagikonferencia.eu/hir/mozaik2011-2/
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élettársi kapcsolatban élők aránya. Az életkor előrehaladtával – ahogy az a korábbi években is 

mérhető volt – megjelenik a házasság, ám míg 2008-ban a 20–24 évesek 6, és a legidősebbek 

26 százaléka élt házastársi kötelékben, addig 2012-ben már csak 4, illetve 19 százalékuk. A 

fiatal felnőttek 18, a 25–29 éveseknek pedig 28 százaléka él jelenleg élettárssal, s ezek 

szignifikánsan magasabb arányok, mint négy évvel korábban voltak. 

A tendenciák szerint minél alacsonyabb a szülők iskolázottsága, annál valószínűbb, hogy a 

gyermek élettársi vagy házastársi kapcsolatot létesítve fiatalon kikerül a szülői családból.  

Az első élettársi kapcsolatra a magyar fiatalok esetében átlagosan 20,5 éves korban kerül sor, 

ez megegyezik a négy évvel korábban mért adattal, míg azok körében, akik 2013-ban 30 éves 

kor alatt házasodtak, az első házasságkötésükre a nők esetében átlagosan 25,9, a férfiak 

esetében 26,8 évesen került sor. Ez valamivel több, mint a 4 évvel korábban mért adat, amikor 

a 30 évnél fiatalabb nők átlagosan 25,7, illetve férfiak 26,7 évesen kötötték meg első 

házasságukat.  

Az egyre későbbi korba tolódó házasságkötés azonban nem jár együtt a megkötött házasságok 

stabilabbá válásával, a Magyar Ifjúság 2012 adatai alapján a 29 éves kor alatt megkötött 

házasságok több mint 60 százaléka válással végződik – ez az összes házasságkötésre vetítve 

2013-ban a KSH adatai szerint 42 százalék volt –, a házasságon kívüli együttélések, 

párkapcsolatok stabilitásáról pedig továbbra sincsenek egzakt adatok. 

 

1. ábra: Ezer megfelelő korú nem házas nőre jutó házasságkötés 

 

Forrás: KSH Statisztikai Tükör, 2014/28 
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Gyermekvállalás 

Magyarországon az 1970-es évek közepétől kezdődően csökken a termékenység. A csökkenő 

gyerekszám mellett a 20–24 éves népesség termékenységi rátája jelenleg alig harmada az 

1990-es aránynak. Párhuzamosan a termékenység csökkenésével az első gyermek 

vállalásának életkora 2011-ig fokozatosan emelkedett, majd némileg csökkent. Az is látható, 

hogy míg korábban az ún. Ratkó-korszakban születettek gyermekvállalási korba lépése az 

1970-es években még éreztette hatását a termékenységi rátában, addig ez a hullám-hatás az ő 

gyerekeik szülőkorba érésével, a halasztott gyermekvállalás miatt gyakorlatilag eltűnt a 

2000-es évek végére.  

2. ábra: A születések megoszlása az anya életkora szerint 

 

Forrás: Magyarország, 2013 (KSH) 

 

A 2000-ben készült első nagymintás ifjúságkutatás eredményei szerint a 15–29 éves ifjúsági 

korosztály 77 százaléka volt gyermektelen, 13 százalékának egy, 10 százalékának egynél több 

gyermeke volt. A következő két hullám már érezhető csökkenést mutatott, míg 2004-ben 80, 

2008-ban 84 százalékuk volt gyermektelen. 2012-ben csak kis mértékben, 1 százalékponttal 

nőtt a gyermektelen fiatalok aránya: 85 százalék nyilatkozott úgy az adatfelvétel idején, hogy 

nincs nevelt vagy vér szerinti gyermeke, míg 9 százalékuknak egy, 4 százalékuknak kettő, 2 

százalékuknak pedig három vagy több gyermeke van, vagyis gyakorlatilag a 

többgyermekesek aránya nem változott. Ezzel egy időben jelentősen nőtt azok aránya, akik a 

korábbi időszakoknál később vállalnak gyermeket. Míg 2000-ben a 29 évesek között 36 

százalék volt azok aránya, akiknek még nem volt gyereke, addig ez 2008-ban 54 százalék 

volt. 
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3. ábra: A gyermekszám és az életkor kapcsolata 2012 

 

Forrás: Magyar Ifjúság 2012 

 

Természetesen az ifjúsági korosztályt ebben a kérdésben sem lehet egységesnek tekinteni, 

hiszen míg a célcsoport alsó része éppen csak serdül, addig a felső része már teljes felnőtt 

életet élhet. Ezért is fontos megvizsgálni, hogyan alakul a gyermekvállalás korcsoportonként. 

Gyakran visszatérő kérdés a házasság és a gyermekvállalás viszonya a fiatalok életében. 

2012-ben az adatok szerint az élettársi kapcsolatban élők 34 százalékának van gyermeke, míg 

a házasságban élő fiatalok 71 százaléka gyermekes. Ha a másik irányt tekintjük, akkor a 

gyermekkel rendelkező fiataloknak csak 42 százaléka házas, 53 százaléka még nőtlen/hajadon 

és a már elváltak aránya is magas (5 százalék). A gyermekkel rendelkező nem házas fiatalok 

kétharmadának van stabil élettársi, partneri kapcsolata, egyharmaduk azonban egyedül néz 

szembe a gyermeknevelés feladatával. Megállapítható, hogy az elmúlt évtizedekben átalakult 

a gyermekek vállalásának a módjai is. Manapság a gyermekek jelentős hányada már 

házasságon kívül születik.  
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4. ábra: születések az anya családi állapota szerint 

 

Forrás: Magyarország, 2013 (KSH) 

 

Munkaerőpiac 

A munkanélküliség jellegzetes tendenciákkal írható le: 

 Térségileg koncentrált a válságrégiókra 

 Életkori szempontból koncentrált a 30 év alattiakra és az 50 év felettiekre 

A Magyar Ifjúság 2012-es adatai alapján a dolgozó fiatalok (akár főtevékenységként, akár 

tanulás melletti melléktevékenységként munkát végzők) aránya lényegében megegyezett a 

főtevékenységként dolgozó fiatalok arányával, ami azt mutatja, hogy a tanulás vagy akár az 

anyasági ellátás melletti munkavégzés 2012-ben nagyon alacsony gyakorisággal jellemző a 

magyar fiatalokra. 

A munkavégzés melletti tanulás tekintetében figyelmet érdemlő változást regisztrált a 2012-es 

vizsgálat. A 2008-as felvétel adatai még azt mutatták, hogy a főtevékenységként dolgozók 10 

százaléka tanul munka mellett.  

A 2012-es felvétel alapján a főtevékenységként dolgozóknak már csak mindössze 4 százaléka 

tanult a munkavégzés mellett. A 2012. évi vizsgálat a 2008-as adatfelvétellel összevetve a 

tanulmányokat folytatók arányának csökkenése mellett a munkanélküliek arányának 

nagyjából megegyező mértékű növekedését jelzi. A főtevékenység szerinti megoszlást 

tekintve egyebekben a két vizsgálati időpont, vagyis 2008 és 2012 között nem mutatkozik 

eltérés. A Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményeivel szemben a KSH adatai azt mutatják, 
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hogy a 15–24 éves korcsoporton belül a foglalkoztatottak 7,5 százaléka tanul vagy tanítási 

szünidejét tölti. Ez az érték 2012-ben 8,4 százalék volt, vagyis arányuk növekedett.  

A munkanélküliek arányának növekedéséhez megjegyzendő, hogy mindhárom alcsoportjuk 

(munkanélküli-álláskeresési járadékkal, álláskeresési támogatásban részesülő és közhasznú 

munkát végző, valamint ellátás nélküli munkanélküli) tekintetében magasabb arányok 

észlelhetők 2008-hoz képest. 

A 2008-as vizsgálat adataihoz képest a legszembetűnőbb változást a tanulmányaikat 

befejezett fiatalok munkapiaci pozícióinak alakulása mutatja. A 2012-es vizsgálati mintába 

került fiatalok mintegy 58 százaléka már nem vesz részt iskolarendszerű képzésben, vagyis 

befejezte – legalábbis egyelőre – iskolarendszerű tanulmányait. Egy része jelenleg 

munkanélküli, másik része anyasági ellátáson van, kisebb részük pedig vagy tanfolyamon 

tanul vagy egyéb inaktív státuszban van. Ez az arány a 2008-as vizsgálat idején még 

mindössze csak 3 százalék volt, vagyis a legutóbbi felvétel azt jelzi, hogy a 2008 végén 

kiteljesedő gazdasági válságfolyamatok jelentősen rontották a magyar fiatalok elhelyezkedési 

és ezzel önálló életkezdési esélyeit. A KSH adatai azonban nem fedik a Magyar Ifjúság 2012 

eredményeit, a KSH adatai szerint a 15–24 évesek 32,4 százaléka nem vesz részt 

iskolarendszerű képzésben. 

A 15–19 és a 20–24 éves korosztályokban a munkanélküliségi ráta rendkívül magas – 

többszöröse az átlagnak. A fiatalok munkanélküliségének aránya 2001 II. negyedévében volt 

a legalacsonyabb (10,6 százalék), azóta folyamatosan emelkedett, amely 2010-ben érte el az 

egyik csúcspontját a maga 28 százalékor arányával. A fiatalok munkanélküliségi arányának 

másik nagyobb csúcspontja 2012. I. és 2013. I. negyedévek között volt közel 30 százalékos 

értékkel. E kedvezőtlen helyzeten a politikai szándék és akarat csak az utóbbi 2 évben tudott 

enyhíteni. A jelenlegi Kormány foglalkoztatáspolitikájának eredményeként a fiatalok 

munkanélküliségének aránya 2013 óta folyamatos csökkenést mutat, 2014 első felében 20 

százalék alá csökkent, 2014. augusztus–októberben pedig a 15–24 éves korosztály 19,8 

százalékos munkanélküliségi rátája 6,6 százalékponttal volt alacsonyabb, mint egy évvel 

ezelőtt. 

 

5. ábra: Magyarország - Fiatalok munkanélküliségi rátája - 2008–2014 

http://hu.tradingeconomics.com/ 

 

Ezt a tendenciát erősítik a foglakoztatási adatok is. Míg az európai uniós foglakoztatási ráta 

romlik, addig a magyar – főleg az utóbbi évben – javuló tendenciát mutat. 

http://hu.tradingeconomics.com/
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6. ábra: 15–24 éves fiatalok foglalkoztatási rátája, % 

 

Forrás: KSH 2014 

 

Szabadidő eltöltése, kultúra fogyasztás, közösségi helyek 

A 15–29 éves fiatalok 8 százalékának – saját bevallásuk szerint – a hétköznapokon 

semmilyen szabadideje nincs, és 4 százalékuknak a hétvégéit is a kötelezettségek töltik ki. A 

többiek hétköznaponként átlagosan 3,5 óra, hétvégenként 8 óra szabadidőről számoltak be.  

A fiatalok szabadidő eltöltése 2012-ben a korábbi tapasztalatokhoz képest részben más 

mintázatokat mutat. A szabadidő terei alapvetően nem változtak meg, a fiatalok továbbra is 

otthonukban és barátaiknál töltik el leggyakrabban a kötelességeik után fennmaradt idejüket, 

legyen szó egy átlagos hétköznapról vagy hétvégéről. 

A 15–29 évesek szabadidős tevékenységei már sokkal nagyobb változatosságot és a 

korábbiaktól való eltérést mutatnak. A leginkább figyelemre méltó változás a leggyakoribb 

tevékenységben található. Míg 2008-ban a fiatalok többségének szabadidejét a televízió 

uralta, addig 2012-ben már kevesebb mint felükre igaz ugyanez. Ezzel együtt a szabadidő 

legfontosabb tevékenysége a számítógép- és internethasználat lett. A televízió mellett a 

zenehallgatás, az olvasás és a videojátékozás is visszaszorult, ugyanakkor a „semmittevés” 

némi növekedést mutat. A 2012-es kutatásból csakúgy, mint a négy évvel ezelőttiből jól 

kimutatható, hogy a barátságok ápolása főként hétvégi tevékenység. 2012-ben lehetőség nyílt 

néhány – a korábbi kutatásokban nem szereplő – aktív szabadidős elfoglaltságra is rákérdezni, 

amiből kiderül, hogy hétvégenként csupán minden tizedik fiatal szokott kirándulni vagy 

túrázni, és mindössze a 15–29 évesek néhány százalékára jellemző, hogy valamilyen alkotó, 

művészi tevékenységet végez szabadidejében. 
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7. ábra: Szabadidős elfoglaltságok (Mit csinál leggyakrabban a szabadidejében? 

N=7345 százalékos megoszlás az érvényes válaszadók körében) 

 

Forrás: Magyar Ifjúság 2012 

 

A fiatalok negyedének (24 százalék) nincs olyan baráti köre, társasága, amellyel gyakran van 

együtt szabadidejében. A magyarországi fiatalok közel háromtizedének (29 százalék) van 

törzshelye, ami a fiúkra/férfiakra (34 százalék) és a 20–24 évesekre (31 százalék) jellemzőbb. 

A törzshelyek a legtöbb esetben valamilyen vendéglátóhelyen (45 százalék) vagy szabadtéren 

(19 százalék), esetleg valamilyen bevásárlóközpontban (10 százalék) vannak. A kifejezetten 

ifjúsági közösségi térként is működtethető művelődési házak, ifjúsági házak csupán a 

törzshelyek 6 százalékát teszik ki. 

A fiatalok közösségi helyeit tekintve részletes adatok állnak rendelkezésre már 2000-ből is. A 

legjellemzőbb időtöltési helyek a könyvesbolt, a mozi, a diszkó és a könyvtár voltak a fiatalok 

számára – kiemelkedik a könyvesbolt, ott a fiatalok több mint harmada járt a lekérdezést 

megelőző hónapban. 

Jelentősebb átrendeződések voltak 2008-ra, ekkor mind a könyvtárba, mind a könyvesboltba 

járók aránya csökkent. Ez szinte biztos, hogy a számítógépek és az internet elterjedésének 

köszönhető, csakúgy, mint a moziba, valamint a videó- és dvd-kölcsönzőkbe gyakran járók 

arányának megcsappanása. A fiatalok leggyakrabban kávé- és teaházakba, illetve sörözőkbe, 

kocsmákba jártak. Míg 2004-ben a könyvtár is meghatározó közösségi tér volt a fiatalok 

jelentős része számára, 2008-ra a karakteres közösségi terek egyértelműen elválnak a (magas-

)kultúrafogyasztás helyeitől. A kultúra így inkább az iskolákba és az internetre összpontosul. 

2012-re minden, a kérdőívben felsorolt közösségi hely látogatásában jelentős csökkentés 

tapasztalható, a kultúra fogyasztása áttolódik a virtuális térbe. A kávézók és kocsmák őrzik 

helyüket a leggyakrabban látogatott helyek listáján, és a multiplex mozik jelentős visszaesése 

is egyértelmű. A legnagyobb szerepvesztést a könyvesboltok és a könyvtárak könyvelhetik el, 

amely helyekre a fiatalok több mint fele szinte soha nem jár, míg a korábbi években ez az 
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arány mindig kevesebb volt a fiatalok felénél. Ezek szerepét átvette az internet, illetve az e-

könyv. Az éttermek szerepvesztése valószínűleg a gazdasági válság következménye, míg 

2008-ban a fiatalok ötöde járt legalább havi rendszerességgel, addig ez az arány 2012-ben 13 

százalékra csökkent.  

 

8. ábra: Milyen gyakran jár a következő helyekre, 2012 

  
legalább 

hetente 

legalább 

havonta 

évente 

többször 

évente vagy 

ritkábban 

szinte 

soha 

színház (N=7817) 0,5 2,5 15,1 20,5 61,4 

artmozi (N=7817) 0,8 3,4 8,8 10,8 76,2 

multiplex (N=7824) 1,2 11,5 33,2 13,7 40,4 

könyvtár (N=7816) 4,7 11,3 16,9 10,2 56,9 

komolyzenei koncert 

(N=7816) 
0,5 1,8 5,1 9,2 83,4 

könyvesbolt (N=7811) 1,5 9,5 22,9 12,8 53,3 

múzeum (N=7811) 0,5 3,4 16,2 18,9 61 

opera (N=7817) 0,3 1,1 2,7 7,5 88,4 

kávézó (N=7817) 7,1 20,4 20 8,8 43,8 

kocsma (N=7821) 8,4 19,9 15,8 8,6 47,3 

étterem (N=7824) 2,2 10,8 28 15,8 43,3 

Forrás: Magyar Ifjúság 2012 

 

A fiatalok közösségi tevékenységekben való részvételét illetően megállapítható, hogy a 

legdrasztikusabb átrendeződés 2008 és 2012 között ment végbe. 2012-re a fiatalok több mint 

fele semmilyen vizsgált közösségi aktivitást nem végzett havi rendszerességgel, és mindössze 

egynegyed azoknak az aránya, akik két-vagy többfélét. A tendenciák itt is alátámasztani 

látszanak az ifjúsági korszakváltás elméletét, azaz az idősebb fiatalok többféle rendszeres 

tevékenységet végeznek, mint a legfiatalabbak, azonban összességében jóval több a vizsgált 

aktivitásokból kimaradó fiatal. Ennek az átrendeződésnek oka feltételezhetően a közösségi 

terek átalakulása, részben az online közösségek fontosságának megnövekedése, részben pedig 

a hagyományos közösségi tevékenységek átstrukturálódása. Megemlítendő még a család 

szerepe is, ugyanis nyilvánvaló, hogy a legfiatalabb korosztályban a vizsgált közösségi 

tevékenységek nagyobb része részben vagy egészében rokonokkal történik.  
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9. ábra: Közösségi aktivitás korcsoportok szerint, 2012 

 

Forrás: Magyar Ifjúság 2012 

 

A közösségi tevékenységeket nem végzők között a leginkább felülreprezentáltak a budapesti 

kimaradók. Ez azt jelenti, hogy esetükben a kétféle kimaradás erősebben kapcsolódik össze, 

mint bármely más csoport esetén, tehát feltételezhető, hogy a fővárosban gyorsabban alakult 

ki az internet mint közösségi tér szerepe, mint az ország többi részén.  

Az elmúlt másfél évtized felgyorsította a kommunikációs csatornák átalakulását, 

megváltoztatva ezzel a kommunikáció évszázadok, illetve évtizedek óta kialakult, 

hagyományosnak mondható formáit. Ebből fakadóan megváltozhattak az emberek közötti 

kapcsolatok is.  

A fiatalok életében az utóbbi években jelentős változások következtek be. Ezek a változások 

egy „újkultúra” kialakulását is jelzik, hiszen a kommunikációs terek átrendeződésével egy 

időben átalakultak a kultúra befogadásának, továbbadásának formái.  

Az elmúlt évtized alapvetően változtatta meg a kulturális felhalmozáshoz való viszonyt. 

Sokak számára háttérbe kerültek a könyvek, képzőművészeti alkotások, de a zenehordozók 

hagyományos (LP, CD) formái is. Új eszköz jelent meg a fiatalok, így a társadalom kulturális 

fogyasztásának középpontjában: a számítógép (kicsit később pedig a további 

infokommunikációs eszközök). Korszakunk egyik sajátossága, hogy a fiatalok – kulturális 

szempontból – a 21. században már nem csupán mintakövetők, hanem mintateremtőkké 

váltak. Ebből fakadóan az az „eszköz”, amely először „csupán” lekötötte a fiatalok 

szabadidejének egy részét, ma meghatározza társadalmi és kulturális jelenlétüket is. A 

jelenség mára a kulturális felhalmozásokat is átalakította. Feleslegessé válnak bizonyos 

hagyományos eszközök, tárgyak. Az azokat részben helyettesítő újak pedig az internet 

segítségével érhetőek el. Mindez azt jelenti, hogy a fiatalokhoz köthető, és a 20. század 

közepén megjelenő ifjúsági kultúra – a technikai változásokra való reagálások mentén – a 

21. századra olyan „újkultúrává” vált, amely átrendezi, átértelmezi a hagyományosnak 

nevezett formákat. Új társas tereket teremt a virtualitásban, és még inkább átstrukturálja a 

kommunikációs tereket a társadalmi előnyökkel rendelkezők érdekei mentén. A kulturális 

értékekhez való hozzáférés módjában és ezen értékek mintázatának alakulásában a családi 

szocializációnak olyan elemei is megjelennek, amelyek a technikai korszakváltás 
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következményei. Többek között az, hogy már az ezredforduló idején rendelkezett-e a család 

számítástechnikai eszközzel, illetve – az akkori lehetőségek között – internet-elérhetőséggel.  

Az online egyenlőtlenségekre és a társadalmi tőke alakulására nemcsak az olyan viszonylag 

könnyen azonosítható tényezők hathatnak, mint a hozzáférés és a képességek alakulása, 

hanem mindenképpen érdemes az online kapcsolatfenntartás és –kialakítás iránti 

attitűdök vizsgálata is. A 2008-as magyar adatok azt mutatták, hogy noha egyértelmű az 

életkori jellemzők szerepe, a némileg félrevezetően netgenerációnak nevezett csoportban is 

kikerülhetetlenül jelen vannak (a 18‒29 évesek 17,7 százalékát adják) a kiber-aszociálisak, 

akik negatívan vélekednek az internet közösségekre gyakorolt hatásáról. E csoport emberi 

kapcsolatait így feltételezhetően kevésbé jellemzi azok online dimenzióba emelése, illetve az 

interneten keresztüli kapcsolatkialakítás, azaz a társadalmi tőkéjük online komponensei 

halványabbak az online kapcsolattartás iránt nyitottabb társaikénál.  
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4. IFJÚSÁGPOLITIKAI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 

 

A NIS megvalósítása során a Kormány 2010 óta azt a célt tűzte ki, hogy Magyarországot 

olyan országgá tegye, ahol а magyarságukra büszke fiatalok megtalálják а boldogulásukhoz 

szükséges közeget. Az elmúlt években bevezetett új szemléletű ifjúságpolitikai 

intézkedések megfelelnek a fiatalok igényeinek, és támogatják felnőtté válásukat. Másrészt 

– az Alaptörvény szerint – Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem 

előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik 

fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket. 

Az ifjúságpolitikában érintett kormányzati és civil szervezetek közreműködésével, az ISZEF 

egyes munkacsoportjaiban megszületett ajánlások beépítésével került kialakításra a Nemzeti 

Ifjúsági Stratégia 2015. év december 31-ig tartó cselekvési tervéről szóló 1847/2014. (XII. 

30.) Korm. határozat (a továbbiakban: NIS III. cselekvési terve) és az elkövetkező évek 

legfontosabb prioritásainak meghatározása. 

A NIS III. cselekvési terve 33 db, az ifjúsági korosztályt közvetlenül szolgáló kormányzati 

intézkedést határoz meg a NIS célrendszere mentén. Mivel az ifjúság ügye kormányzati 

szinten horizontális szakpolitika, a cselekvési terv a központi államigazgatási szervek 

ifjúsággal kapcsolatos feladatait összegzi. Az intézkedések a szaktárcák által megfogalmazott 

javaslatok beépítésével, a minisztériumok felelősségi körében előkészített ágazati 

programokkal, stratégiákkal összhangban kerültek kialakításra. Horizontális minőségét az 

ifjúságpolitika a külhoni magyar ifjúság vonatkozásában is őrzi, így az ifjúságpolitikai 

tevékenység elsődleges korosztályi célcsoportja a teljes Kárpát-medencei és Kárpát-medencén 

kívül élő magyar ifjúság.  

A cselekvési tervben foglalt valamennyi intézkedés hozzájárul majd ahhoz, hogy a fiatal 

nemzedék érezze, érdemes itthon maradni, érdemes hazajönni, jó itthon lenni. 

Az intézkedések meghatározásakor nem lehetett figyelmen kívül hagyni a 2014–2020. közötti 

európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezési eredményeit sem, ugyanakkor a 

NIS végrehajtásának tapasztalatai, a szaktárcák által megfogalmazott fejlesztési irányok is 

hozzájárultak az ifjúságügyet érintő intézkedések tervezéséhez. Célként fogalmazódott meg 

többek közt a fiatalok önálló életkezdésének elősegítése a családban rendelkezésre álló 

erőforrások optimális használatával, továbbá a fiatalok sikeres társadalmi integrációjának 

ösztönzése képességeik kibontakoztatásával, együttműködő társadalmi, családi környezet 

biztosításával, közösségi aktivitásuk erősítésével. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Program céljaival párhuzamosan fontos a középosztálybeli fiatalok kiemelt célcsoportként 

történő kezelése is, hiszen ők járulhatnak hozzá mindazon tudástőkébe való befektetés 

közvetlen kamatoztatásába, amelyet a kormányzati humánerőforrás-fejlesztő politikák 

kijelölnek. Hosszú távú cél olyan országos szintű szakmai-módszertani szolgáltatás 

létrehozása, amely a fiatalok társadalmi aktivitásának és integrációjának támogatása 

érdekében komplex módon segíti az ifjúsági korosztály élethelyzetére befolyással bíró 

ágazatok tevékenységének ifjúsági szempontú összehangolását, az ágazati szereplők 

együttműködésének elmélyítését, hazai és nemzetközi tapasztalatok disszeminációját, az 

ifjúsági szakemberek és szolgáltatók fejlesztését, szakmai hálózatok kialakulását, 

megerősítését. 

Mindezeket figyelembe véve az elkövetkező időszakban az alábbi három kiemelt célterület 

mentén szükséges az ifjúsági beavatkozásokat tervezni, valamint megvalósítani, amelyek 

a NIS céljainak megvalósítását is egyaránt szolgálják: 
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I. pillér: AZ IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOK SIKERES TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁHOZ 

SZÜKSÉGES KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE 

Családalapítás, a családban való élet lehetősége 

Fiatalok foglalkoztatása; ifjúsági munkanélküliség visszaszorítása 

II. pillér: AZ IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOK ÉS KÖZÖSSÉGEIK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK 

ELŐSEGÍTÉSE 

Ifjúsági közösségek megerősítése 

 

 

 

 

IFJÚSÁGI ÉLETSZAKASZ 

 

 

 

 

 

 

 

Családalapítás, a családban való élet lehetősége 

A családi környezet meghatározó közege a szocializációnak, ezért a családok szerepének 

megerősítése a legfontosabb feladat. A közép- és hosszú távú társadalmi fejlődés alapvető 

feltétele az érdemi demográfiai fordulat.  A népesedési folyamatok pozitív irányú és hosszú 

távú megváltoztatásához azonban elengedhetetlen a középosztálybeli magyar családok 

számának emelkedése, megerősítése, valamint a munka- és a család alapú társadalom 

kiépítésével a családok jólétének növelése. Ezzel együtt lényeges a családon belüli 

konfliktusok megelőzése, illetve azok feloldásának támogatása. 

 

A családpolitikával és a gyermekvállalással kapcsolatosan elengedhetetlen az aktív 

kormányzati politika, amelynek kiemelt céljai: 

 Munka-család összeegyeztethetőségének javítása 

 Testvérek születésének ösztönzése 

 A gyermekvállalás ösztönzése korábbi életszakaszokban 

 Házasságkötések számának növelése és a válások számának csökkenése  
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Fiatalok foglalkoztatása; ifjúsági munkanélküliség visszaszorítása 

Az önálló egzisztencia megteremtésének legfontosabb elemei a munkaerőpiacra való belépés 

és helytállás és az önálló otthon megteremtése. Az elkövetkező időszakban mérsékelni 

szükséges az első munkahelyet nem találó fiatalok számát, és a munkahelykeresés időtartamát 

jelentősen le kell rövidíteni. 

 

A fiatalok foglalkoztatási helyzetének javítása, munkaerő-piaci integrációja érdekében 

tervezett kiemelt kormányzati célok: 

 Ifjúsági Garancia Akcióterv mentén meg kell kezdeni az Ifjúsági Garancia rendszer 

kiépítését. 

 Ki kell alakítani és működtetni kell a fiatalok foglalkoztatását elősegítő munkaerő-

piaci programokat a fiatalok munkanélküliségének kezelése, illetve megelőzése 

érdekében. 

 Biztosítani kell a fiatalok vállalkozóvá válásának lehetőségét vállalkozás indításhoz 

nyújtott támogatásokkal, ösztöndíjakkal, vállalkozói ismeretek elterjesztésével végső 

soron meg kell teremteni a vállalkozás szabadságát. 

 Az ifjúsági korosztály pénzügyi tudatosságának fejlesztése céljából elő kell mozdítani 

a pénzügyi ismeretek elsajátítását. 

 

Ifjúsági közösségek megerősítése 

A közösségfejlesztés elsősorban a közösség önmaga általi fejlesztését jelenti. Az ifjúsági 

közösségfejlesztés olyan folyamat melynek során a fiatalok az igényeik megvalósításához 

szükséges lehetőségeket felkutatják, melyben támogatja őket az állam és helyi politika. A 

közéletben való aktív részvétel elsősorban helyi szinten válik valósággá, ott, ahol közvetlenül 

tapasztalható a személyes elkötelezettség eredménye. 

 

Az ifjúsági közösségek fejlesztése, megerősítése érdekében tervezett kormányzati célok: 

 A fiatalok nemzeti és helyi részvételének, szerepvállalásának, kezdeményezéseinek 

támogatása, fiatalok és a döntéshozók közötti párbeszéd erősítése, a döntéshozatal 

során a korosztály véleményének figyelembe vétele, valamint az ezzel kapcsolatos 

információk eljuttatása az érintettekhez. 

 Az ifjúsági korosztályok formális és nem formális közösségi aktivitásának növelése a 

közösségfejlesztés eszközrendszerével, az önkéntes munka támogatásával és az 

ifjúsági közösségi terek kialakításának ösztönzésével. A gyermekek és fiatalok 

közösségeit és ifjúsági civil szervezeteket célzó szervezetfejlesztő tevékenységek, 

valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása. 

 A pályázatok tervezése során a helyi ifjúsági közösségek megerősítésével kapcsolatos 

szempontok figyelembevétele. 

 

Az átfogó kormányzati célrendszer, valamint a NIS céljai egy ifjúsági életszakasz alapjait 

alkotják. Az intézkedések bevezetésével hosszú távon tervezhető, megvalósítható és hatásait 

mérhető programok valósíthatók meg. Az ifjúsági életszakasz minden szegmensének 
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támogatásával megvalósulhat a NIS alapcélja, az ifjúságban rejlő erőforrások 

kibontásának és a korosztályok társadalmi integrációjának elősegítése. 

 

A kiemelt kormányzati célokat szolgáló ifjúságpolitikai feladatok, eszközök: 

 A magyarországi és a valamennyi nemzetrészt felölelő, Magyarország közigazgatási 

határain túl lefolytatott nagymintás ifjúságkutatások rendszerének megőrzése. 

 Ágazati törvény elfogadása. 

 Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum, mint a központi kormányzati cselekvés 

összehangolásáért felelős testület működtetése. 

 A Magyar Ifjúsági Konferencia, mint a legmagasabb szintű nemzeti ifjúsági fórum 

működésének elősegítése. 

 Az önkormányzati ifjúsági munka eszközrendszerének megerősítése. 

 Az ifjúsági szakemberek képzése és foglalkoztatása. 

 

Az ifjúságpolitikát támogató hazai és európai uniós források a következők: 

 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 

 Erasmus Plus 2014–2020 

 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 

 Egyes ágazatokhoz kapcsolódó ifjúságfejlesztési célú (pl. közművelődési, köznevelési 

és felsőoktatási, sport-, egészségügyi stb.) források.
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Melléklet 

 

A NIS I. és II. cselekvési terve intézkedéseinek bemutatása – eredmények  

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. Cselekvési terv 

 Intézkedések Várt eredmények Megvalósult eredmények 

1.1. 

Koordinálni kell a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

céljainak megvalósítása érdekében a különböző 

társadalmi szereplők ifjúságügy terén végzett 

tevékenységét  

a) a kormány irányítása alá tartozó szervek, az 

ifjúságpolitikai háttérintézmények és a velük 

együttműködő szervezetek vonatkozásában; 

b) a kormányzati szervekkel, az ifjúsági 

korosztállyal foglalkozó szakmai és társadalmi 

szervezetekkel;  

c) az Ifjúsági Koordinációs Bizottság (IKB) 

létrehozásával, szabályozásával és működtetésével. 

Megalakul az Ifjúsági Koordinációs Bizottság. 

Legalább évente 2 szakmaközi, széleskörű, az 

Ifjúsági Koordinációs Bizottság által szervezett 

egyeztető fórum a fenti kormányzati szervek 

képviseletével, rendszeres konzultáció és 

együttműködés a szakmai szervezetekkel. 

Az Ifjúsági Koordinációs Bizottság felállításáról szóló 

1013/2010 (I. 22.) Korm. határozat.  

Az IKB alakuló ülésére 2010. február 25-én került sor. A 

Kormány a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 

szóló 2006. évi LVII. törvény 25.§ (1) bekezdésében 

meghatározott egyes testületek működésének 

felülvizsgálatáról szóló 1119/2010. (V. 13.) Korm. 

határozattal megszüntette az IKB-t. 

1.2. 

Ki kell alakítani a cselekvési tervben foglalt 

intézkedések eredményeinek mérését szolgáló 

indikátorokat és a mérés módszereit. 

Mérhetővé válnak a tervezett intézkedések. A 39 indikátorral rendelkező intézkedés közül összesen 23 

intézkedés esetében került sor számszerű indikátor 

előállítására. 9 intézkedés esetében az indikátor számszerűen 

nem állítható elő. 
2. Cselekvési terv 

1.1. 

Össze kell hangolni a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában 

megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a 

különböző szereplők ifjúságügy terén végzett 

tevékenységét. 

Megalakul a fórum.  

Legalább évente 2 szakmaközi, széleskörű 

egyeztető fórum az érintett kormányzati szervek 

képviseletével, rendszeres konzultáció és 

együttműködés a szakmai szervezetekkel. 

Az Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum 2013. március 20-án 

alakult meg. Az ISZEF testületét az illetékes helyettes 

államtitkári kör alkotja, azonban az ISZEF ülései között a 

szakmai előkészítő munkát tematikus munkacsoportok végzik, 

amelyek tagjai kormányzati és nem kormányzati szereplők – 

civil szervezetek képviselői, ifjúsági szakértők. 

1.2. 

Ki kell alakítani a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában 

elfogadott elvek, cselekvési célkitűzések és az 

azokhoz rendelt megvalósítási koncepciók 

Meghatározásra kerülnek az indikátorok. A 30 intézkedéshez összesen 116 indikátor rendelhető, 

átlagban 3,86 indikátor állítható elő egy intézkedéshez. Azon 

intézkedések, amelyekhez rendelhető indikátor (24 db), több 
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eredményeinek mérését szolgáló indikátorokat és 

módszereket. 
mint fele esetében előállítható számszerű adat (13 intézkedés), 

a fennmaradó 11 intézkedéshez pedig nem lehetett adatot 

rendelni. 
I. Pillér.  AZ IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOK SIKERES TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁHOZ SZÜKSÉGES KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE 

 
 Intézkedések Várt eredmények Megvalósult eredmények 

Gyermekvállalás, család 

 

1. Cselekvési terv 

2.1. 

Támogatni kell nyílt pályázati felhívás keretében a 

gyermekvédelmi szakellátás területén működő 

szolgáltatók esetében az önálló életkezdést 

támogató szolgáltatások körében a szülői szerepre 

felkészítő módszertanok és képzési tematikák 

kidolgozását, modell értékű gyakorlatok adaptálását 

és képzések megvalósítását. 

Az önálló életvezetésre felkészítő képzések 

tematikáinak és gyakorlati tapasztalatainak 

bemutatása, mely során működésképes, jól 

hasznosuló, akár országosan elterjeszthető, 

modell értékű tematikák születhetnek.    

Cél továbbá, hogy a célcsoport, a felkészítő 

képzések sikeres megvalósításának 

következtében nagyobb eséllyel váljon képessé 

önálló életének megkezdésére, mely során 

szülői szerepe iránti felelőssége is kialakulhat.     

A gyermekvédelmi szakellátás rendszerében élő gyermekek 

nevelésében kiemelt cél az önálló életre való felkészítés. E 

feladat mind a nevelőszülőnél, mind a gyermekotthonban 

megvalósuló utógondozói ellátás vonatkozásában 

jogszabályban rögzített. 

A feladatellátást segítette a TÁMOP-5.2.5.A-10  „Gyermekek 

és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” A) 

Gyermekvédelmi komponense nyílt pályázati konstrukció – 

egyik részcélja volt a nevelésbe vett gyermekek, valamint 

utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek önálló életre 

való felkészülést segítő programok megvalósítása. A 

konstrukcióban 13 gyermekvédelmi szakellátási intézmény 

összesen 558 268 926 Ft támogatást nyert. 

2.2. 

Ösztönözni kell Családbarát Munkahelyek 

kialakítását a meglévő nyílt, évente kiírásra kerülő 

pályázati felhívás keretein belül, cím 

adományozásával, a megvalósított legjobb 

gyakorlatok terjesztésével, közkinccsé tételével, 

nyilvánosságra hozatalával. 

Nő a családbarát munkahelyek száma, valamint 

a családbarát gyakorlatokat ismerő és követő 

munkáltatók aránya. Hosszú távon a családbarát 

munkahely egy SocialLabel rendszerbe futhat 

ki, melyet a munkáltatók társadalmi 

felelősségének erősítéséről és ezt ösztönző 

intézkedésekről szóló 1025/2006. (III.23.) 

Kormány határozat is ösztönöz. 

2010-ben is és 2011-ben is meghirdetésre került Családbarát 

munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása 

című pályázattal. Míg 2010-ben összesen 4, addig 2011-ben 

már 89 pályázat érkezett be, amelyből 20 nyertest díjazott a 

szakterület. 

2. Cselekvési terv 

2.2. 

Támogatni kell a munka és a magánélet 

összeegyeztetését, a rugalmas foglalkoztatási 

formák elterjesztését, valamint a rugalmas 

munkaszervezési módok, magánéleti 

kötelezettségeket figyelembe vevő humánpolitika 

bevezetését a foglalkoztatóknál. 

Javul a kisgyermekes szülők foglalkoztatása. 
A munkahelyi és magánéletbeli kötelezettségek 

könnyebben összeegyeztethetővé válnak. 
Nő a rugalmas foglalkoztatási formákban 

foglalkoztatott munkavállalók száma. 

TÁMOP-2.4.5-12/1-2 „Alternatív nappali gyermekellátási 

szolgáltatások létrehozásának támogatása”, a TÁMOP-2.4.5-

12/5-6 „Vállalati és intézményi napközbeni kisgyermek-

ellátási szolgáltatások létrehozása”, TÁMOP-2.4.5-12/7-8 

jelű, „Rugalmas munkahelyek”.  Jelenleg több mint 220 

szervezetnél van folyamatban a rugalmas foglalkoztatást 

elősegítő projekt. A konstrukció forrása 10,4 Mrd Ft. A 
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pályázat eredményeként 2000 új férőhely létrehozásának és 

550 gyermekgondozó foglalkoztatásának támogatása valósul 

meg. 

Részmunkaidős foglalkoztatás: versenyszférában a fizikai 

munkakörökben 2008 és 2013 között 8,9%-ról 13,5%-ra nőtt a 

részmunkaidős foglalkoztatás részaránya. A részmunkaidős 

foglalkoztatás 33%-kal, 53 200 fővel nőtt, a teljes munkaidős 

187 000 fővel csökkent 2008 és 2013 között. 
Önálló egzisztencia 

 
1. Cselekvési terv 

2.3. 

Lehetőség szerint hosszú távon biztosítani 

szükséges a fiatalok, valamint a többgyermekes 

családok számára kamattámogatások igénybe 

vételét a Magyar Köztársaság területén levő lakások 

építésére, új lakásvásárlásra, valamint 

korszerűsítésére szolgáló hitelintézeti 

kölcsönökhöz. 

Saját tulajdonban lévő lakások számának 

növekedése, a meglévő lakások korszerűsítése, 

gyermekvállalás ösztönzése, egzisztenciális 

biztonságérzet növekedése, létbizonytalanság 

csökkentése, lakásmegtartás biztosítása, 

lakhatási feltételek javítása, új lakások 

építésének fellendítése. 

Az otthonteremtésre irányuló program segítségével az állami 

szerepvállalás megnöveli a családok lakáshoz jutásának 

lehetőségeit. A szabályok lehetővé teszik azt, hogy a 

munkáltató adómentes összegek biztosításával járulhasson 

hozzá munkavállalói lakásszerzéséhez. 

2.4. 

Meg kell vizsgálni a jelenlegi lakástámogatási 

rendszer hatékonyságát, valamint fel kell mérni a 

fiatalok valós igényeit, illetve szükségleteit az 

optimális lakástámogatási rendszer kialakítása 

érdekében. 

A lakástámogatási rendszert vizsgáló, valamint 

a fiatalok igényeit felmérő tanulmány készül. 
Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 

29.) Korm. rendelet.  

2012-től elindult az új otthonteremtési program, melynek 

kiemelt prioritása a fiatal, gyermekes vagy gyermekvállalásra 

készülő családok lakáshoz jutásának megkönnyítése. 

2.5. 

Támogatni kell a pályaorientációs szolgáltatások 

fejlesztését, az országosan egységes 

pályaorientációs rendszer megalapozását és 

kialakítását az egyes karrier-, munka-, 

pályatanácsadást érintő nemzeti regionális 

fejlesztések összehangolásával, az életpálya-

tanácsadás módszertanának megújításával, a 

szakemberek körének bővítésével, hozzájárulva a 

kereslet-vezérelt szakképzés kialakításához. 

Az életpálya-tanácsadásban közreműködő 

szereplők (tanárok, pályaválasztási intézetek, 

művelődési házak, foglalkoztatási szolgálat stb. 

munkatársainak) felkészítése, képzése, tréningje 

az életpálya-építéssel kapcsolatos döntések 

segítésére, illetve a képzésekhez kapcsolódó 

rövid képzési tematikák, tananyagok 

kidolgozása, valamint posztgraduális képzés 

támogatása a megfelelő végzettséggel 

rendelkező szakemberek számára. 

A 2010 novemberében lezárult TÁMOP 2.2.2. „A 

pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani 

fejlesztése” számszerűsített eredményei: 

Felújított FIT mappák 222 db 

Pályaorientációs filmek 386 db 

Posztgraduális képzésben résztvevők száma 82 fő 

Pályaorientációs tanácsadást igénybe vevők elégedettsége 

+92,91% 

Pályaorientációs tanácsadásban részesülők száma 51 352 fő a 

12 hónapra vetített átlag. 

Pályaorientációs portál látogatottsága 298 788 látogató a 12 

hónapra vetített átlag 

Pályaorientációt támogató segédanyagok száma 10 db 

Pályaorientációval kapcsolatos tréningekben résztvevő és 

eredményesen elvégző szakemberek száma 1996 fő 
2.6. Támogatni kell a fiatalok számára a pályaválasztási A pályaválasztási és pályakorrekciós döntések A pályaválasztási és pályakorrekciós döntések 
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rendezvények megszervezését, melynek során a 

megfelelő döntés meghozatalához szükséges 

gazdasági, munkaerő-piaci információk elérhetővé 

válnak számukra. 

meghozatalának elősegítése. meghozatalának elősegítése az adott megyékben eltérő módon 

valósult meg. 

2.9. 

Támogatni kell olyan pályázati rendszer 

kialakítását, amely segítséget nyújt a bolognai 

rendszer különböző szakaszaiban résztvevő 

kiválóságok továbblépéséhez tudományos 

fejlődéséhez, továbbá elősegíti a tudományos 

életpálya vonzóvá tételét, tervezhetőségét. 

Tudományos publikációk számának 

növekedése. 

Tudományos életpálya vonzóvá tétele. 

Mobilitás növelése. 

Tudománynépszerűsítés. 

A Kormány által elfogadott, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

2010–2011. évekre vonatkozó cselekvési tervében foglalt 

feladatok végrehajtásáról szóló jelentés alapján a 

szakmapolitikai irányok megváltozása miatt az adott 

intézkedésért felelős államtitkárság az intézkedés 

megvalósításától eltekintett. 

2.10. 

Felül kell vizsgálni a START–program alapján 

bevezetésre kerülő változásokat. El kell készíteni a 

programmal kapcsolatos szükségszerű 

módosításokat hatástanulmány elkészítését 

követően. 

A START- program hatékonyságának, a benne 

részt vevő fiatalok és munkáltatók számának 

növekedése. 

2010: 

Összesen az igényelt Start kártyák közül 36 950 db kártya 

került kiállításra, ezek közül 8083 fő rendelkezett felsőfokú 

végzettséggel. 

2011: 

Az igényelt Start kártyák közül 28 453 db kártya került 

kiállításra, ezek közül 5953 fő rendelkezett felsőfokú 

végzettséggel. 

A pályakezdő fiatalok 87%-a a verseny és nonprofit szférában 

helyezkedik el, ezen belül a jogi személyiséggel rendelkező 

vállalkozások rendelkeznek a legnagyobb részaránnyal (66%). 

2.11. 

Támogatni kell a fiatalok munkatapasztalat-

szerzésének elősegítésére és foglalkoztatásuk 

ösztönzése érdekében azon munkaadókat, akik a 

regionális munkaügyi központ által meghatározott 

szakképesítéssel rendelkező regisztrált pályakezdő 

álláskereső foglalkoztatását legalább egy évig 

vállalják olyan munkakörben, amelyben a fiatal 

megfelelő munkatapasztalatot szerezhet. 

A támogatással azoknak a piacképes szakmával 

rendelkező fiataloknak a munkatapasztalat-

szerzését kívánja elősegíteni, akik sem önálló 

álláskeresésükkel, sem pedig a munkaügyi 

szervezet segítségével legalább 90 napja nem 

tudtak elhelyezkedni. 

A támogatás igénybe vételével 2010. évben 2581 fő, 2011. 

évben 4220 fő pályakezdő fiatal munkatapasztalat szerzését 

sikerült biztosítani. 

2.12. 

Támogatni kell a fiatalok, és pályakezdők 

munkaerő-piaci integrációjának elősegítését a 

regionális munkaügyi központok bázisán 

megvalósuló komplex munkaerő-piaci programokon 

keresztül. 

50 ezer fő komplex munkaerő-piaci programba 

vonása, 32 ezer fő képzésének támogatása. 

Elvárás, hogy a program befejezését követő 

180. napon az egyéni programtervet sikeresen 

megvalósítók min. 33%-a foglalkoztatott legyen 

(min. 14 ezer fő). 

TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek 

foglalkoztathatóságának javítása: 

A 2008 és 2011 között futó programba bevont személyek 

száma összesen 58 051 fő volt, 23%-uk a 25 év alatti fiatalok 

és pályakezdők közül került ki. 36 860 fő vett részt képzésben. 

2011. május 1-jével megkezdődött a TÁMOP 1.1.2/11, 

valamint a TÁMOP 1.1.4 kódszámú kiemelt projektek 

megvalósítása. 

Az induláskori tervek szerint a projektekbe összesen 90 000 

hátrányos helyzetű álláskeresőt vontak be, melyből a fiatalok 
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tervezett létszámaránya átlagosan 23%, mely körülbelül 21 

000 fiatalt jelent. (A projektek eredményességéről ld. a 2. 

Cselekvési terv 2.3. pontjában írtakat.) 

2.13. 

Lehetővé kell tenni, hogy a szakiskolai tanulók, – 

különös figyelemmel a halmozottan hátrányos 

helyzetű fiatalokra – az alapfokú iskolai 

végzettséget követően alternatívaként, közvetlenül 

léphessenek a szakiskolákban a szakképzési 

évfolyamra és a munkaerőpiac által igényelt 

szakmát sajátíthassanak el. 

Módosított szakmai és vizsgakövetelmények 

elfogadása, átdolgozott központi program 

elfogadása 

Csökken a szakiskolákban a lemorzsolódó 

tanulók száma, megnő a szakmatanulási kedv, 

kevesebb pályakezdő munkanélküli és fiatal 

pályaelhagyó lesz. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.), 

valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 

módosítása alapján megteremtődött a jogszabályi háttere az 

alternatív szakiskolai képzésnek.  A jogszabály ezzel lehetővé 

tette a szakiskolai képzés kizárólag szakképzési évfolyamokon 

történő megszervezését a 2010/2011. tanévtől. 

2. Cselekvési terv 

2.1. 

A fogyatékkal élő fiatalok esélyteremtése érdekében 

a szakképzési kerettantervekben meg kell jelenniük 

az őket segítő szempontoknak, és ennek 

alkalmazására fel kell készíteni a pedagógusokat. 

A fogyatékkal élő ifjúságnál a szakképesítéssel 

munkakört tölthet be a munkaerőpiacon. 
75 db szakmai tantervi adaptáció készült 2 éves képzési időre 

rész-szakképesítésekhez, illetve 84 db adaptáció készült 4 

éves képzési időre teljes körű szakképesítésekhez. 

2.3. 

Elő kell segíteni a fiatalok foglalkoztatását. a) Közel 200.000 fiatal foglalkoztatása. 

b) A munkaerő-piaci szempontból hátrányos 

helyzetű csoportok munkaerő-piaci 

részvételének növekedése. 

c) 1500 fő vállalkozóvá válásának támogatása. 

d) Az ifjúsági és a felnőttképzési életpálya 

tervezés átláthatóbb és az egyén számára 

világos útmutatást ad. 

e) A fiatalság képzési és munkavállalási 

lehetőségeinek bővülése, a térségbeli mobilitás 

növekedése, a vállalkozási környezet javulása. 

f) A fiatalok és nők munkaerő-piaci 

részvételének növekedése. 

g) A célcsoport munkaerő-piacra való belépését 

elősegítő innovatív megoldások, módszertanok 

és megoldások.  

h) Könnyebbé válik a tanulás és a munka 

közötti átmenet, a fiatalok munkaerő-piac 

szempontjából fontos munkatapasztalathoz 

jutnak.  

i) Összesen több mint 7200 fő pályakezdő 

munkalehetőségének biztosítása. 

A START program: 

2012. év végén közel 28 ezer fiatal foglalkoztatásához járult 

hozzá az intézkedés.  

2013. január 1-jétől a START programot felváltották a 

Munkahelyvédelmi Akcióterv kedvezményei. 2013-tól a 

kedvezmény mintegy 200 ezer fiatal, pályakezdő 

foglalkoztatását teszi kedvezőbbé. 

A TÁMOP 1.1.2 és 1.1.4 konstrukciók: 

2014. december végéig több mint 48 ezer fiatal és pályakezdő 

jutott lehetőséghez képzésben és/vagy támogatott 

foglalkoztatásban való részvételhez. 

TÁMOP 2.3.6 pályázat: 

A rendelkezésre álló keret 7 Mrd Ft, az elvárt eredmény 1500 

fiatal által újonnan alapított vállalkozás. Ebből a forrásból 

valósult meg közel 2900 fiatal felkészítése a vállalkozás 

működtetésére és 2014-ben több mint 1200 vállalkozás 

részesült közel 4 Mrd Ft támogatásban a vállalkozás 

beindításához. 

TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001: 

208 db új foglalkozás-bemutató film készült. 

A Pályaorientációs Portál látogatók száma 339 ezer fő/év. 

A pályaorientációs képzésekben részt vevők száma 465 fő. 

2013-ban Pilot projektként megvalósult a Kárpát Régió Fiatal 

Vállalkozói Program. 10 vajdasági, 10 kárpátaljai fiatal  
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ösztöndíj mellet tapasztalatot szerezhetett a végzettségének és 

érdeklődésének megfelelő területen tevékenykedő 

magyarországi vállalkozásnál. 

 TÁMOP 1.4.1: 

A pályázati konstrukció kerete 7,55 Mrd Ft, melyből 

támogatói döntés 6,733 Mrd Ft-ról született és a Támogatói 

Okiratokkal 6,694 Mrd Ft-ot szerződtek le ebből. A megítélt 

támogatásból 400 projektben több mint 1700 fiatal vagy 

pályakezdő személy foglalkoztatása valósul meg civil 

szervezeteknél.   

TÁMOP 1.4.3: 

33 szervezet nyert forrást innovatív, kísérleti foglalkoztatási 

program megvalósítására. 

„Első Munkahely Garancia” 

2012: 7.243 fő pályakezdőnek biztosított munkalehetőséget. A 

fiatalok 54,6%-át támogatás nélkül továbbfoglalkoztatták. 

2013. 4.700 fő pályakezdőnek volt munkalehetőség biztosítva 

a program második szakaszában közel 3,1 Mrd Ft lekötésével. 

2.4. 

Elő kell segíteni az ifjúsági korosztály 

otthonteremtését, amely kiemelt prioritásként kezeli 

az önálló lakhatási körülményeket megteremteni 

szándékozó fiatalok érdekeit, illetve a 

gyermekvállalás népszerűsítésével pozitív irányban 

befolyásolja a demográfiai helyzetet. 

A lakosság lakáskörülményei javulnak. 2013. január 1-jei hatállyal az otthonteremtési kamattámogatás 

feltételei módosultak, a Kormány döntését követően többen és 

kedvezőbb feltételekkel tudják igénybe venni a 

kamattámogatott kölcsönöket otthonteremtési céljaik elérése 

érdekében. A lakásépítési támogatás feltételrendszerének 

felülvizsgálata folyamatban van. 
II.  Pillér.  AZ IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOK ÉS KÖZÖSSÉGEIK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE 

 
 Intézkedések Várt eredmények Megvalósult eredmények 

Tanulás és környezete 

 

1. Cselekvési terv 

2.7. 

Támogatni kell a felsőoktatási szolgáltatások 

rendszerszintű fejlesztését, melynek célja a nem-

formális és informális tanulás elfogadása közös 

alapelveinek megalkotása a Központi Validációs 

Rendszer (KVR) és az Országos Képesítési 

Keretrendszer (OKKR) kialakításával, valamint 

központi diplomás pályakövető rendszer 

kifejlesztésével (DPR). 

Központi DPR modellt alkalmazó intézmények 

számának növekedése. 

Validációs képzések. 

Kidolgozott OKKR szintleírás szakmai 

javaslatának alkalmazása. 

Központi Validációs Rendszer (KVR): 

Kidolgozásra került a hazai felsőoktatás számára ajánlott 

validációs modell és eljárásrend.  Elkészült egy web-es 

felületen működő, mindenki számára hozzáférhető tudástár. 

Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR): 

A projekt két vonalon futott: egyrészt az OKKR elméleti 

megalapozásának véglegesítését szolgálta, másrészt a 

felsőoktatásra vonatkozóan részletes elemzéseket is 
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tartalmazott. 

Központi diplomás pályakövető rendszer (DPR) 

Négy felsőoktatási intézmény bevonásával pilot vizsgálatok 

készültek. 

2.8. 

Támogatni kell a hallgatói és intézményi 

szolgáltatásfejlesztést a felsőoktatásban, melynek 

célja a felsőoktatási karrier tanácsadás, a 

pályaorientációs tevékenység és az egész életen át 

tartó tanulás hatékonyabb megvalósításának 

fejlesztése, a mai követelményeinek megfelelő 

differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások 

kifejlesztésével és működtetésével. 

A szolgáltatások fejlesztése hozzájárul a 

modern szolgáltató egyetemek, főiskolák 

megteremtéséhez. 

Komplex, egyénre szabott tanulmányi és 

pályaorientációt alkalmazó, tehetségsegítő 

szolgáltatással rendelkező felsőoktatási 

intézmények számának növelése. 

A TÁMOP-4.1.1-08/1 és TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR 

Komplex, egyénre szabott tanulmányi-, pályaorientációs, és 

tehetségsegítő szolgáltatást igénybe vevő hallgatók aránya az 

összes hallgatóhoz képest (elvárt 20%): 

Közép-magyarországi régió (KMR) - 43,76%, 

Konvergencia régió - 33% 

3.1. 

Fejleszteni kell az ifjúsági korosztályok sikeres 

társadalmi integrációja érdekében a kompetencia-

alapú oktatás eszközrendszerét – kognitív (értelmi) 

és affektív (érzelmi) kompetenciákat támogató 

pedagógiai, pszichológiai és technikai eszközök – 

tartalmát, melyek alkalmazásra kerülnek a helyi 

pedagógiai programokban. 

A kompetencia alapú oktatás módszertanának 

és eszközeinek széleskörű elterjesztése, 

korszerűbb módszertani kultúra a pedagógusok 

körében, a tanulók képességeinek és 

kulcskompetenciáinak erősödése, az egyenlő 

hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak 

érvényesülése. 

A Kormány által elfogadott, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

2010-2011. évekre vonatkozó cselekvési tervében foglalt 

feladatok végrehajtásáról szóló jelentés alapján a 

szakmapolitikai irányok megváltozása miatt az adott 

intézkedésért felelős államtitkárság az intézkedés 

megvalósításától eltekintett. 

3.2. 

Támogatni kell pályázati formában az ifjúsági 

korosztályok szociális, életviteli, digitális, nyelvi és 

idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztését a 

közoktatási és közművelődési rendszeren belül. 

A kompetencia-alapú oktatás módszertanának 

és eszközeinek széleskörű elterjesztése. 
A Kormány által elfogadott, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

2010-2011. évekre vonatkozó cselekvési tervében foglalt 

feladatok végrehajtásáról szóló jelentés alapján a 

szakmapolitikai irányok megváltozása miatt az adott 

intézkedésért felelős államtitkárság az intézkedés 

megvalósításától eltekintett. 

3.3. 

Támogatni kell pályázati formában az ifjúsági 

korosztályok életpálya-építési kompetenciáinak 

fejlesztését, a tanulást segítő támogató formák 

alkalmazását. Pályaorientációs tevékenységekkel, 

egyéni tanulási tervekkel kell segíteni a 

felsőoktatásba, illetve a munkaerőpiacra történő 

belépésüket. Támogatni kell a közoktatási 

intézményeket új tanulási formák adaptálásában, 

nemformális tanulási lehetőségek, illetve egyéni 

igényekre, szükségletekre szabott tanulási formák 

kialakításában. 

Olyan tanulást támogató új, fenntartható 

megoldások fejlesztése, amelyek korábban nem 

voltak jelen a közoktatás intézményeiben, 

ezáltal a tanulási kudarcok csökkentése, 

valamint az intézmények (és pedagógusaik) 

képessé tétele arra, hogy a tanulás világától 

távol álló célcsoportokat is sikeresen be tudják 

vonni az oktatásba. Fejlesztési tevékenység 

központi koordinációjának és támogatásának 

kiépítése, valamint a sokszereplős fejlesztési 

folyamat minőségbiztosítása és nyomon 

követése az integrációs, inklúziós folyamatok 

erősítése érdekében. 

2009/2010-es tanévre is meghirdetésre került a pályázat Kult-

Túra Élmény címen, 200 millió Ft-os kerettel, 140 

közgyűjtemény 300 különböző foglalkozásán 442 iskola 

50.000 diákja vett részt. 

Tanórán kívüli nevelési feladatok támogatása (TÁMOP 

3.2.11/10/1: 

A konvergencia régiókban 6 Mrd Ft, a Közép-Magyarországi 

Régióban 1,63 Mrd Ft került felhasználásra. A nyertes 

intézmények száma 239 db. 

„Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési 

feladatok ellátásában” (TÁMOP 3.2.13.) 2,12 Mrd Ft-os 

támogatási összeg. 

„Tudásdepó - Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és 

informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó 
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tanulás érdekében” (TÁMOP-3.2.4.A-11/1) 318 nyertes 

intézmény 

(TÁMOP-3.2.4.B-11/1) A fejlesztés forrása 338 millió Ft, 30 

mintaprogramot fejlesztettek ki, elkészült az Olvasás Portál. 

„Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-

képzési szerepének erősítése (TÁMOP-3.2.8.B-10/1): 

„Építő közösségek 3. ütem – Közművelődési intézmények a 

kreatív iparral kapcsolatos alkompetenciák fejlesztését 

elősegítő új tanulási formák szolgálatában” (TÁMOP-3.2.3/A-

11/1) 

„Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-

képzési szerepének infrastrukturális erősítése” (TIOP-1.2.2-

11/1) 

„Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-

fejlesztése 

3.4. 

Meg kell vizsgálni a korosztály aktív állampolgári 

kompetenciáinak fejlesztése, közösségi aktivitásuk, 

valamint érdekérvényesítési képességük növelése 

érdekében az oktatási, valamint az ifjúságügyi tárca 

közötti együttműködés lehetőségeit a meglévő 

jogszabályi környezet felülvizsgálatával, az 

együttműködési pontok feltárásával. 

Helyzetfeltáró dokumentum elkészülése. TÁRS-program 2011 - 146 pályázat és 148 program részesült 

támogatásban, összesen 44.627.000 Ft értékben. 

TÁMOP-3.2.1-11/1 Közoktatási intézmények szerepbővítése, 

újszerű intézményi együttműködések kialakítása. 

3.5. 

Támogatni kell az oktatási és kulturális 

esélyegyenlőség elősegítése érdekében a térségi 

szintű szakmai szervezetekkel, képviseletekkel való 

együttműködés kialakítását, a szakmai és támogatói 

környezet megteremtésével kapcsolatos 

tevékenységeket, valamint a komplex 

esélyegyenlőségi programok kidolgozását és 

megvalósítását. 

Szakértői képzések megvalósulása, kistérségi 

helyzetelemzések, forrástérképek elkészülése. 
Megvalósult programok: 

Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 

Dobbantó pályázati program 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany J. Tehetséggondozó 

Programja 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany J. Kollégiumi Programja 

Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany J. 

Kollégiumi-Szakiskolai Programja 

Felzárkóztató oktatás 

Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó 

tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek 

esélyegyenlősége érdekében (TÁMOP 3.3.7/1 és 3.3.7/2.) 

3.6. 

Elő kell segíteni az iskolai agresszió és konfliktusok 

megelőzését, kezelését, valamint a biztonságos 

iskolai környezet kialakítását a jogszabályi 

környezet áttekintésével, az agresszió megelőzését 

és kezelését szolgáló iskola- és tananyag-fejlesztési 

Tananyag-fejlesztési programok számának 

növekedése; képzéseken részt vett pedagógusok 

számának emelkedése; iskolapszichológusi 

szolgáltatás bővülése a kistérségekben; az 

erőszakmentes, biztonságos iskola programban 

DADA + ELLENSZER programok 

2010:  

DADA - 1222 db osztály, 27261 fő 

ELLEN-SZER - 96 db, 2419 fő 

2011: 
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programok támogatásával, oktatásügyi közvetítői 

hálózat működtetésével, szakiskolai 

konfliktuskezelő programok megvalósításával, 

kistérségi iskolapszichológusi hálózat fejlesztésével. 

résztvevők számának növekedése, jó 

gyakorlatok elterjedése. 
DADA - 1458 db osztály, 29752 fő 

ELLEN-SZER - 154 db, 4301 fő 

2. Cselekvési terv 

3.1. 

Támogatni kell az ifjúsági korosztály igényeinek 

megfelelő, egységes és átfogó szolgáltatási rendszer 

kialakítását, amely az iskolarendszerű képzésben 

résztvevő diákok iskolai sikerességét, életpálya 

tervezésük folyamatát széleskörű programok révén 

segíti elő. 

Az ifjúsági korosztály igényeinek megfelelő, 

egységes állami szolgáltatási rendszer 

kialakítása, amely az iskolarendszerben 

elkallódó tehetségek felkutatásával hozzájárul 

az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, a 

sikeres életkezdet és egyéni életpálya építés 

támogatásához, társadalmi szerep- és 

felelősségvállalás kialakulásához és a nemzeti 

identitás erősítéséhez. 

A TÁMOP 3.3.12-12 - „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - 

Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló 

diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” 

18 megyeszékhelyen és 2 budapesti helyszínen működő 

Kontaktpont irodában összesen 60 szakképzett ifjúsági segítő 

állt munkába. 2013. október végétől megkezdte működését a 

korszerű, széles körű szolgáltatásokat nyújtó, valamint 

értékközvetítést elősegítő internetes információs ifjúsági 

portál, az ujnemzedek.hu. Az ujnemzedek.hu naponta frissülő 

tartalmakat szolgáltató portál alapvető célja, hogy a 

szórakoztatva tanítás eszközeivel élve válaszokat adjon a 

fiatalok számára, tájékoztassa a 12-20 év közötti célcsoportot 

az őket érintő, illetve érdeklő témákról. Szolgáltató és 

szórakoztató jellegű funkcióival segít eligazodni olyan 

témakörökben, mint a pályaválasztás, álláskeresés, életpálya-

tervezés – mindezt a fiatalok nyelvén, őket vonzó könnyedebb 

tartalmakat, multimédiás anyagokat is kínálva. 

3.7. 

Népszerűsíteni kell a katonai és honvédelmi 

ismeretek megszerzését biztosító köz- és 

felsőoktatási tantárgyakat, valamint az azokat oktató 

intézmények és a tantárgyakat választó tanulók, 

hallgatók létszámának növelésén keresztül erősíteni 

kell a hazafias és honvédelmi nevelést. 

Célirányosan kell fejleszteni az érintettek 

egészséges életmódra nevelését, sport és szabadidős 

tevékenységét. 

A fiatalok megismerhetik a Magyar Honvédség 

szerepét a társadalomban, bepillantást nyernek a 

katonai szolgálat sajátosságaiba, információkat 

kapnak a pályaválasztásukhoz, honvédelmi 

ismereteik bővülnek, ez által is erősítik a 

nemzeti öntudat és a társadalom egységét. 

A 2011/2012-es tanévben 22 iskolával, a 2012/2013-es 

tanévben 38 iskolával, a 2013/2014-es tanévben várhatóan 54 

középiskolával lesz lehetőség ilyen irányú tanulmányokat 

folytatni. 9 felsőoktatási intézményben biztosított a 

honvédelmi alapismeretek egy féléves 3 kredites tantárgy. 

3.11. 

Erősíteni kell a közoktatás hátránykompenzációs 

szerepét, kiemelten a hátrányos, valamint 

halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma 

tanulók befogadó oktatási környezetben 

megvalósuló iskolai sikerességének elősegítésére, a 

korai iskola-elhagyás megelőzésére, az eredményes 

továbbtanulást, a munkaerő-piacra történő sikeres 

belépést szolgáló, egyéni tanulási igényekre reagáló 

Hozzájárulás a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók iskolai 

előrehaladásának, a leghátrányosabb helyzetű 

térségek oktatási feltételeinek javításához. 

Folyamatban van a Köznevelés-fejlesztési stratégia, valamint 

a Korai iskola elhagyás stratégia elfogadása.  A Híd I. 

program 50 intézmény és 90 tanuló, a Híd II. program pedig 

88 intézmény és 1530 tanuló részvételével 2013-ban indult el. 

Az Útravaló-Macika esélyegyenlőségi ösztöndíjak: A 

2011/2012-es tanévre jutó forrása 1,687 Mrd Ft, a 2012/2013-

as tanévre jutó forrása pedig 1,89 Mrd Ft.  A 2013/2014-es 

tanévben kb. 2 Mrd Ft-ból 14780 hátrányos helyzetű 
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tanulásszervezési eljárások alkalmazásának 

elősegítésére. 
tanuló/hallgató támogatása valósult meg, melyből 7788-an 

vallották magukat romának. 

Integrációs Pedagógiai Rendszer: A program évente átlagosan 

kb. 1600 köznevelési intézményt, 94000 gyermeket/tanulót 

(csaknem 73 000 halmozottan hátrányos helyzetű tanulót és 

21 000 óvodás gyermeket), és kb. 13 000 pedagógust érint.  

TÁMOP 3.3.9. „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása”: 

168 tanoda, 28 második esély típusú program. 

TÁMOP 3.3.8. „Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi 

alapú fejlesztésének támogatása”: támogatott projektek száma 

összesen 138 db. 

TIOP 1.2.5 „Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, 

az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel 

történő elősegítése érdekében az LHH kistérségek 

esélyegyenlőségéért”: 35 intézmény összesen 1,404 Mrd Ft 

összeg támogatásban részesült. 

TÁMOP 3.3.1 „Oktatási esélyegyenlőség és integráció” 

3.14. 

Tovább kell fejleszteni a pályakövető rendszereket 

(DPR) és az előzetesen megszerzett tudás elismerési 

eljárását; szakmailag támogatni kell az öregdiák 

szolgáltatás, a hallgatói tanácsadó rendszerek és az 

Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR) 

bevezetését. 

Az összes felsőoktatási képzési formát lefedő és 

a lehető legszélesebb objektív és visszajelzésen 

alapuló adatkört magába foglaló pályakövetési 

rendszer biztosítása a hallgatókról és a 

végzettekről. Szociális dimenzió vizsgálata. 

Az OKKR 2013. december 31-ig történő teljes 

körű bevezethetőségéhez a szakmai támogatás 

biztosítása a felsőoktatás területén. 

A hozott tudás elismerési eljárásának 

kialakítása. 

A diplomás pályakövető rendszerhez kapcsolódó szakmai 

fejlesztések a TÁMOP–4.1.3-11/1, Felsőoktatási 

szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem című kiemelt 

projekt keretei között valósulnak meg. A Diplomás 

Pályakövetési Rendszerhez kapcsolódóan a szakmai 

háttértámogatás, a rendszer folyamatos fejlesztése és az 

eredmények disszeminációja folyamatosan zajlik. 2013-ban 

került előkészítésre a diplomás pályakövetésbe új csoportok 

bevonása: a projekt keretei között megtörténik a célcsoportok 

kiterjesztése a doktori képzésre, felsőfokú/felsőoktatási 

szakképzésre és a szakirányú továbbképzésre is. 

 

TÁMOP-4.1.3/1-2011-0001 kódszámú kiemelt projekt „A 

Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetésének szakmai 

támogatása és az előzetesen megszerzett tudás elismerési 

eljárásának továbbfejlesztése a felsőoktatásban” című 

alprojekt keretén belül valósul meg a magyar képesítések 

MKKR szintjeire való besorolásának, valamint az MKKR 

szintjeinek az Európai Képesítési Keretrendszer szintjeivel 

történő megfeleltetése. 
3.15. A felsőoktatásban fejleszteni kell az idegen nyelven Valósuljon meg a felsőoktatási szaknyelvi TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV „Idegen nyelvi képzési rendszer 
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folyó képzési rendszert. képzés továbbfejlődése. 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

rendelkezzenek a diploma megszerzéséhez 

szükséges nyelvi követelményekkel. 

fejlesztése a felsőoktatásban”. A támogatási szerződéssel 

rendelkező pályázatok száma 12 db, 2,858 Mrd Ft összegben 

3.16. 

Ki kell dolgozni és működtetni kell a Nemzeti 

Kiválóság Programot és a Campus Hungary 

Programot. 

TÁMOP 4.2.4/A1 és A2 „Nemzeti Kiválóság 

Program – hazai hallgatói, illetve kutatói 

személyi támogatást biztosító rendszer 

kidolgozása és működtetése”:  

- hallgatói, oktató-kutatói személyi 

támogatási rendszer kidolgozása, 

működtetése a kiválóságok részére 

- tudományos közlemények számának 

növekedése 

 

TÁMOP 4.2.4/B1 és B2 Nemzeti Kiválóság 

Program – Campus Hungary K+F projektek: 

- a magyar felsőoktatás külföldi 

elismertségének és vonzerejének 

növelése 

- a hallgatói mobilitás növelése személyi 

támogatást biztosító rendszer 

kidolgozásával és működtetésével, 

valamint a magyar felsőoktatási 

intézmények szolgáltatásfejlesztési 

feladatainak támogatásával 

- központi koordinációs szervezet 

létrehozása  

- a felsőoktatási intézmények nemzetközi 

együttműködéseinek erősítése 

nemzetközi mobilitási koordinátori 

hálózat működtetése 

TÁMOP 4.2.4/A1 és A2 „Nemzeti Kiválóság Program – hazai 

hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító 

rendszer kidolgozása és működtetése” A/1 projekt :2013 év 

végéig 388 980 000 Ft ösztöndíj került kiutalásra. 

A/2 projekt: 1,65 Mrd Ft került kifizetésre 

Megalakult a Magyary Zoltán Kuratórium: 

2013. február 25. előtt meghirdetésre került: 

mesterszakos hallgatói ösztöndíj: 394 – 424 fő  

doktorandusz hallgatói ösztöndíj: 263 fő 

2013. február 25. után meghirdetésre került: 

mesterszakos hallgatói ösztöndíj: ~210 fő 

doktorandusz hallgatói ösztöndíj: ~133 fő. 

TÁMOP 4.2.4/B1 és B2 Nemzeti Kiválóság Program – 

Campus Hungary K+F projektek: Leszerződött összeg: B1 - 

1,32 Mrd Ft, B2 - 3,62 Mrd Ft 

A 2013. évben a Balassi Intézet külföldi mobilitás 

támogatására összesen kb. 467,5 millió Ft összegben 

biztosított forrást 1720 fő részére.  A Tempus Közalapítvány a 

projekt kezdetétől 2013 végéig a projekt országos programján 

belül kb. 8 millió Ft-ot, a konvergencia programján belül kb. 

11.5 millió Ft-ot költött képzésekre. 

Kulturális értékteremtés, kultúraközvetítés 

 

1. Cselekvési terv 

3.7. 

Elő kell segíteni a vidéken élő fiatalok kulturális és 

szabadidős tevékenységeinek támogatását  

a) a Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei 

Kultúráért program keretein belül, valamint 

A művészeti értékek eljutása a kulturális, illetve 

kulturális értékközvetítő intézményekkel nem 

rendelkező térségek, települések fiataljaihoz. A 

szabadidő tartalmas eltöltése, egyéni tehetségek 

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram finanszírozásával, a 

Regionális Ifjúsági Tanácsok támogatásával 108 támogatott 

projekt valósult meg. 2011-ben 116 támogatott projekt 

PANKKK: 2010. évre 42,5 millió Ft keretösszegű pályázati 
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b) a hátrányos helyzetű települések ifjúsága számára 

szervezett kulturális programokkal. 
kibontakozása. program. 40 millió Ft a pályázatok megvalósításához 

szükséges hazai és nemzetközi szakmai tevékenység 

megvalósítására. 

3.13. 

Támogatni kell a gyermekek és fiatalok számára 

egész évben programokat és szolgáltatásokat 

biztosító szervezetek éves munkatervében 

megjelenő, fejlesztő célú, tárcaközi 

együttműködésben kidolgozott tematikus tábori 

programjainak megrendezését. 

Kidolgozásra és bevezetésre kerül az érintett 

ágazatok szempontjait figyelembevevő 

egységes pályázati rendszer. 

IFJ-GY-10-MH: keretösszege 17,2 millió Ft 

IFJ-MH-10: keretösszege 9 millió Ft 

IFJ-TAB-11: keretösszege 22,8 millió Ft 

IFJ-GY-11-A/B: keretösszege 100 millió Ft 

2. Cselekvési terv 

3.12. 

Támogatni kell a versenyképes tudás megszerzését 

a közgyűjtemények és az eMagyarország Pontok 

hálózatának segítségével. Szükséges a kulturális 

intézmények formális oktatásba történő 

bekapcsolása, szerepük megerősítése, „iskolabarát” 

elvű kibővítése. 

A közgyűjtemények (könyvtár, muzeális 

intézmény, levéltár) által kialakított és 

fejlesztett nem-formális és informális tanulási 

alkalmak és formák az oktatás részét képezik, 

illetve kiegészítik azt. 

1602 közösségi hozzáférési pont van, 75%-a 5000 fő alatti 

településen. 

TÁMOP 2.1.2 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák 

fejlesztése” 21 000 fő jelentkezett informatikai képzésre. 

TÁMOP 3.2.13: 1300 közoktatási intézménnyel megkötött 

együttműködés 20.000 gyermek részvételét jelenti. 

3.13. 

Biztosítani kell a közművelődési intézmények, a 

könyvtárak és az eMagyarország Pontok által 

nyújtott nemformális és informális tanulást 

támogató programokat, amelyek elősegítik a 

gyermekek, tanulók személyiségfejlődését, kreatív 

képességeinek kibontakoztatását, hátrányainak 

kompenzálását. 

Kulturális szegénység mérséklése, 

esélyegyenlőtlenségek mérséklése, a gyermek- 

és ifjúsági korosztály számára a kreatív ipar 

befogadását elősegítő kompetenciák fejlesztése. 

TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem: 116 

nyertes pályázó 

TÁMOP 3.2.4./A (2012): 93 nyertes könyvtári projekt 

TÁMOP 3.2.4/B (2012). 

TÁMOP-3.2.13-12/1 - Kulturális intézmények részvétele a 

tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában: 235 nyertes 

pályázó. 

TIOP-1.2.5/09/1 „Infrastrukturális fejlesztések a minőségi 

oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra 

eszközeivel történő elősegítése érdekében az LHH kistérségek 

esélyegyenlőségéért”. 

TÁMOP-3.3.7/09/2 – „Minőségi oktatás támogatása, valamint 

az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra 

eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében” 

2,3 Mrd Ft került felhasználásra. 
Tudatosság és társadalmi integráció 

 

1. Cselekvési terv 

3.8. 

Fel kell tárni a hatékony együttműködés 

lehetőségeit az ifjúsági bűnmegelőzés terén az 

érintett tárcák között. 

A tárcák tervezett és megvalósítás alatt álló 

programjaikat egyeztetik, a szükséges 

intézkedések kialakítását együttműködésben 

végzik. 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint 

végrehajtásának a 2012-2014. évekre szóló kormányzati 

intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII. 13.) Korm. 

határozat I./9. pontjában meghatározásra került, hogy a 
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nemzeti erőforrás miniszternek és a közigazgatási és 

igazságügyi miniszternek közösen ki kell dolgoznia a 

megelőző pártfogás rendszerét.  

A megelőző pártfogás jogintézményének törvényi szintű 

szabályozását az Országgyűlés az egyes törvényeknek a 

gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 

2013. évi CCXLV. törvény elfogadásával megalkotta. A  

kormányrendeleti és miniszteri rendeleti szintű szabályok 

2014-ben születtek meg. A megelőző pártfogás jogintézménye 

2015. január 1-jével hatályba lépett.  A megelőző pártfogás a 

gyámhatóság által folytatott eljárás keretében, a gyermek 

védelembe vétele mellett, annak specifikus kiegészítéseként 

került szabályozásra. 

3.9. 

Fel kell mérni a gyermek- és serdülőkori mentális 

betegségeket kezelő ellátórendszereket az érintett 

korcsoportok mentális egészségének megtartása, 

helyreállítása és az ellátás hatékonyságának 

növelése érdekében. Meg kell teremteni a szoros 

együttműködést az oktatási, a szociális, valamint az 

egészségügyi intézmények között. Meg kell 

határozni az egyes ellátórendszerek kompetenciáit 

és feladatköreit. 

Friss adatbázis létrejötte. Az ellátási folyamat 

szintjeinek, szereplői kompetenciáinak, 

együttműködési és kapcsolódási lehetőségeinek 

javaslat szintű megfogalmazása. Jó gyakorlatok 

összegyűjtése, gyermekpszichiátriai 

protokollok. 

Az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság az alapvető 

jogok biztosának gyermekjogi projektje kapcsán több ízben 

vizsgálta a gyermekpszichiátriai ellátórendszer helyzetét, 

illetve ennek fejlesztési lehetőségét – nem a Korm. 

határozatban szereplő feladathoz kapcsolt indikátorok mentén. 

Ennek eredményeképpen a gyermekpszichiátria 2012-ben 

bekerült a hiányszakmák közé. 

3.10. 

Elő kell segíteni, hogy a kábítószer használat 

szempontjából veszélyeztetett ifjúsági korosztály 

számára széles körben elérhetővé váljanak olyan 

egészségfejlesztési és drogprevenciós programok, 

melyek az információ átadását, a komplex 

készségfejlesztést, a szerfogyasztás 

elfogadottságának csökkentését tűzik ki célul. 

Az egészségfejlesztő és drogprevenciós 

programok széles körben elérik az ifjúsági 

korosztályt, aminek hatására csökken a 

szerhasználat, a kipróbálás időpontja későbbi 

életkorra tolódik. 

2010-ben összesen 8 pályázati kategóriában összesen 446 

projekt támogatására került sor. Az ÁNTSZ 

Egészségfejlesztési Osztályai országos szinten 105 

drogmegelőzéssel foglalkozó rendezvényt tartottak, melyeken 

13713 fő vett részt. 

2011-ben 3 kategóriában összesen 222 projekt támogatására 

volt lehetőség. 

3.11. 

Lehetővé kell tenni és pályázati úton támogatni kell 

legalább kistérségi szinten a diáksport, valamint a 

szabadidő-sport programokat az ifjúsági korosztály 

körében egészségmegőrzésük érdekében. 

A szabadidő-sportban és a diáksportban a 

rendszeresen testedzést végzők számának 

növekedése. 

Diák és szabadidős-sport rendezvények 

számának növekedése. 

„Mozdulj, Magyarország!” 2009-2011 között 2019 támogatott 

projekt keretében 663 esemény megrendezésére került sor. 

2011-ben a Magyar Olimpiai Bizottság által kiírt 

pályázat:142,5 millió forint keretösszeggel 63 db nyertes 

pályázat támogatására került sor. 

2011-ben „Az egészségjavítást célzó szabadidős 

sporttevékenységek támogatása” támogatásösszege 99,25 

millió forint, nyertes pályázat: 292 db. 

2011-ben a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények 

fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” 
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keretösszeg 100,42 millió Ft, amelyből 9 sportlétesítmény 

fejlesztése valósul meg. 

3.12. 

Támogatni kell pályázati úton a gyermekek és 

fiatalok integrációs programjait, melyek segítik 

szocializációjukat, valamint fejlesztik társas és 

egyéni kompetenciáikat. 

A gyermekek és fiatalok számára elérhető 

minőségi információk, szolgáltatások és 

alternatív - egyéni és/vagy közösségi 

kompetencia-fejlesztő programok valósulnak 

meg. 

TÁMOP 5.2.5 célkitűzésének teljesüléséhez 

2014. december 31-ig 18 366 786 821 Ft összegű támogatást 

ítélt meg az irányító hatóság. 

KMR-ban 12 db, a konvergencia régiókban 36 projekt 

támogatása történt meg, valamint 2009-ben összesen 132 db 

KMR és konvergenciában megvalósított program nyert 

támogatást. 

TÁMOP 5.2.1 kiemelt projektben 2010-2013 között 25 db 

kistérségi szükségletfelmérés (kistérségi tükör) készült el, 

amelyek alapján 23 LHH térségben indultak komplex 

gyerekesély programok. E programok szakmai támogatását, 

valamint a 2013-ig létrejött 115 Biztos Kezdet Gyerekház 

mentorálását is a TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt biztosította. 

IFJ-KX-10-A/B/C Komplex gyermek- és ifjúságfejlesztő 

szakmai tevékenységek, programok megvalósításának 

támogatása, 2010: keretösszege 52,6 millió Ft volt. Összesen 

112 nyertes pályázat született. 

IFJ-GY-10-A/B/C Gyermek- és ifjúsági szervezetek 

rendezvényeinek és közösségfejlesztő képzéseinek, valamint 

gyermek és ifjúsági szervezetek által kiadott médiatermékek, 

egyéb kiadványok támogatása: 

Keretösszege összesen 62,7 millió Ft volt. 63 nyertes pályázat 

született. 

Fiatalok Lendületben Programon belül 2010-ben az Európai 

Önkéntes Szolgálat projektek 46,15%-a az ifjúsági 

kezdeményezések 32%-a,  az ifjúsági cserék 28,5%-a, 2011-

ben a támogatott projektek összesen 56,8%-a, az EVS 

projektek 74%-a és az ifjúsági csere projekt 85,71%-a  

foglalkozott ezzel a témával. 

3.14. 

Támogatni kell pályázati úton az ifjúsági 

korosztályok és közösségeik önálló 

kezdeményezéseit, önkéntes feladatvállalásukat, elő 

kell segíteni nemzetközi tapasztalatszerzésüket, 

továbbá ösztönözni kell az európa-polgári, toleráns, 

más kultúrák iránt nyitott attitűd megerősítését 

segítő programok megvalósítását. 

Bővül a fiatalok részvétele hazai és nemzetközi 

ifjúsági programokban, amelyek elősegítik 

társadalmi mobilitásukat, erősítik a toleráns, 

befogadó attitűdöt. 

IFJ-TR-11 Fiatalok Magyarországért Ifjúsági cserék 

támogatása, a fiatalok aktív társadalmi részvételének 

elősegítésének támogatására: 

23,75 millió Ft keretösszeggel. 37 nyertes pályázat született. 

TÁRS – program 2010: keretösszeg 44 627 000,- Ft, 149 db 

támogatott projekt. 

3.15. Ösztönözni kell a helyi, regionális, illetve országos Új ifjúsági érdekképviseletek alakulnak, A Fiatalok Lendületben Program: 2010-ben 260 db támogatott 
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szintű ifjúsági érdekképviseleti intézményrendszer 

kialakítását, valamint támogatni kell az ifjúsági 

korosztály aktív részvételét a társadalmi 

konzultációs folyamatokban. 

valamint a működő érdekképviseletek működési 

hatékonysága javul helyi, illetve területi 

szinten. A korosztály szempontjai 

hatékonyabban jelennek meg a különböző 

döntéshozatali szinteken. 

projekt közül az aktív állampolgárságot 51,15%-ban, az 5.1 

kategóriában (A fiatalok és ifjúságpolitikai döntéshozók 

találkozói) a tevékenységek 100%-a érintette. Az 1.2 

kategóriában (Ifjúsági kezdeményezések) 81,7%-a 

foglalkozott az aktív állampolgársággal. 

A strukturált párbeszéd folyamat keretében létrejött az Ifjúsági 

Konzultációs Kör (IKK), melynek célja, hogy közvetlenül érje 

el a fiatalokat. 

3.16. 

Elő kell segíteni, hogy a fiatalok és közösségeik, az 

önkormányzatok, a korosztállyal foglalkozó 

szakterületek képviselői és a civil szervezetek 

megismerjék a közösségi bűnmegelőzési 

programokat és azok eredményeit. Fel kell tárni a 

rendszeres és kölcsönös információáramlás 

lehetőségeit a szakterületek között. 

A bűnmegelőzési program eljut valamennyi 

önkormányzathoz, a szociális, oktatási és 

ifjúsági szakemberekhez. Ennek hatására a 

szakterületek közötti hálózat megerősödik, 

javul a szakemberek ismerete. 

2010-ben 10 képzés valósult meg 206 fő önkormányzati, a 

szociális, oktatási és ifjúsági szakemberek részvételével. 

A BM 2010-ben 34 millió forint értékben írt ki bűnmegelőzési 

pályázatot 4 komponensben. 

Bűn- és balesetmegelőzési témájú képzésben részt vett 

szakemberek száma: 2010-ben 124 fő, 2011-ben 140 fő. 

TÁMOP 5.6.2 „Társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és 

reintegrációs programok módszertani megalapozása” három 

„bűnkibocsátó” régióban, 2 Mrd Ft keretösszegből valósul 

meg. A TÁMOP 5.6.3. „A fogvatartottak többszakaszos, 

társadalmi és munkaerő-piaci reitegrációja és az intenzív 

utógondozás modelljének kialakítása” c. kiemelt projekt 2012. 

december 1-jével megkezdte a projekt megvalósítását. A 

projekt eredményeként, 2013. december 31-ig 2825 fő 

fogvatartott került bevonásra a programba, 2222 fő számára 

készült egyéni fejlesztési terv. 

TÁMOP 5.6.1 „Bűnmegelőzés szempontjából kiemelten 

fontos, bűnelkövető, vagy bűnelkövetés szempontjából 

veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” 2014. 

december 31-ig összesen 53 db pályázat, 1 936 283 114 Ft-t 

összegben valósít meg projekteket. 

A pályázat keretösszege 2 Mrd Ft. 

2011. július 6-tól elérhető a www.gyermekbantalmazas.hu 

honlap. 

 

3.17. 

Meg kell valósítani az ifjúság környezetében 

végzett egészségvédelmi, egészségfejlesztési és 

balesetmegelőzési intézkedések hatékonyságának 

növelése érdekében időarányosan Nemzeti- és 

Ifjúságbiztonsági Akcióterv véletlen balesetek 

megelőzési programját. 

Tíz év alatt a gyermekek és fiatalok véletlen 

halálozásának 30%-os csökkenése a kitűzött 

cél. 

Javul a gyermekek, fiatalok 

közlekedésbiztonsági ismerete 

Folyamatosan javulnak az életkornak megfelelő 

A dokumentum a 0-24 éves korosztály véletlen baleseteinek 

megelőzését szolgálja. Tíz éves időtartamra (2010-2019) 

fogalmazza meg a véletlen baleseti halálozás csökkentésének 

30%-os célját, valamint meghatározza az első 3 év (2010-

2012.) feladatait, illetve az eredmények mérésének módját. 
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passzív biztonsági eszközök használatának 

aránya. 

Csökken az iskolába vezető úton, a 

gyermekintézmények környékén bekövetkező 

balesetek száma és súlyossága. 

A kortárs segítő hálózat kialakításával a fiatal 

közlekedők biztonságot veszélyeztető 

közlekedési magatartása javul.  

A szülői értekezlet és a szülőcsoportos 

megbeszélések témái közé beépítésre kerül a 

baleset megelőzés és elsősegélynyújtás. 

3.18. 

Növelni kell pályázati úton az 

egészségtudatossággal, egészségneveléssel 

foglalkozó programok számát, az egyének 

egészségük iránti felelősségének, az öngondoskodás 

képességének, a helyi közösségek és a társas 

támogatások erősítésének segítségével. 

A lakosság és ezen belül a fiatalok egészségi 

mutatóinak hosszabb távon történő javulása, 

egészségtudatosabb magatartásuk kialakulása. 

TÁMOP-6.1.2/A-09/1 - Nyertes projektek 170 db, megítélt 

támogatás 1 554 418 635 Ft. 

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR - Nyertes projektek:136 db, 

megítélt támogatás: 1 262 980 651 Ft. 

TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1 Nyertes projektek: 14 db, megítélt 

támogatás: 764 442 802 Ft. 

TÁMOP-6.1.2/LHH-09/2.  Nyertes projekt: 1 db, megítélt 

támogatás: 19 645 828 Ft. 
2. Cselekvési terv 

3.2. 

Pályázati úton támogatni kell az ifjúsági 

korosztályok és közösségeik önálló 

kezdeményezéseit, önkéntes feladatvállalásukat; elő 

kell segíteni a fiatalok nemzetközi 

tapasztalatszerzését, különös tekintettel a hátrányos 

helyzetű, leszakadó térségekben élőkre. 

A fiatalok jobb elérését és bevonását szolgáló 

országos program elkészül.  

Az önkéntes munka tapasztalatszerzés előnnyel 

jár a munkaerő-piacon és a felsőoktatási 

rendszerben.  

Működőképes modellprogramok nyernek teret 

az európai polgári szerepek fejlesztéséhez az 

ifjúsági munka eszköztárában.  

 

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram keretében 2012. évben 5 

pályázati kategóriában 481 projekt került támogatásra 

(keretösszeg: 206 millió Ft, ebből 204.913.187 Ft került a 

pályázók részére odaítélésre). 

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram keretében 2013. évben 4 

pályázati kategória került kiírásra, 430 db projekt került 

támogatásra (keretösszeg: 175 millió Ft, döntés alapján a 

pályázók részére megítélt összeg 172.560.181 Ft volt). 

Fiatalok Lendületben Program (FLP) 2012. évi eredmények: 

209 db nyertes pályázat, 118 társadalmi bevonást prioritásként 

kezelő projekt, 1741 hátrányos helyzetű fiatal bevonásával. 46 

támogatott projekt valósult meg a fiatalok munkaerő-piaci 

helyzetének előmozdítása és aktív állampolgárságuk 

érdekében, összesen 172 önkéntes projekt részesült 

támogatásban. 

Kiállított youthpass tanúsítványok száma: 1474 fő számára 

2013: 

1.1-es kategória 48 db, 1.2-es kategória 66 db, 1.3-as 

kategória 36 db, 2.1-es kategória 69 db támogatott projekt 
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született. 

Az EU-val szomszédos régiók országai közötti 

együttműködések (3.1-es kategória) keretében 23 

kezdeményezés kapott támogatást. 

3.3. 

Ösztönözni kell a fiatalok és döntéshozók közti 

érdemi párbeszéd kialakítását, valamint támogatni 

kell az ifjúsági korosztály bevonásával zajló 

Strukturált Párbeszéd folyamat megvalósítását és a 

fiatalok további aktív részvételét az európai és hazai 

szintű konzultációkban. 

Létrejött és működő kommunikációs csatornák 

a döntéshozók és fiatalok között.  

A fiatalok felelősséget vállalnak településük 

jövőjéért. 

2012 I. félévében, 730 fiatal vett részt (közvetlenül, vagy 

ifjúsági/civil szervezeten keresztül), 2012 II. félévében 1200 

fiatal, mintegy 44 ifjúsági/civil szervezet véleménye alapján 

készült el a hazai beszámoló. 2013 I. félévben 300 fiatal vett 

részt közvetlenül a konzultációban, mintegy 900 fiatal 

véleményét képviselve. 2013-ban kb. 800 fiatal és kb. 100 

szakember vett részt. Az EU görög elnökségének témájával 

kapcsolatos strukturált párbeszéd keretében közel 200 fiatal 

töltött ki online kérdőívet, kb. 100 fiatal vett részt 

fókuszcsoportos beszélgetésekben, illetve 2013 októbere és 

decembere között a Fiatalok Lendületben Program képzési és 

fejlesztési kerete (TCP) terhére megvalósult hosszú távú 

projekt keretében közel 400 fiatal kapcsolódott be helyi 

akciókba, konzultációs alkalmakba, fórumokba, 

beszélgetésekbe. 

3.4. 

Tovább kell támogatni az Integrált Közösségi és 

Szolgáltató Terekhez (IKSZT) kapcsolódó 

ifjúságfejlesztési programokat, valamint a helyi 

ifjúsági szolgáltatások fejlesztését szolgáló megyei 

szintű mentorhálózat működését. 

A települési, ifjúsági munka szakmai 

támogatása tervezhető módon, a hálózati 

erőforrásokat kiaknázva valósul meg, amelyben 

az érintett szakmai civil szervezetek, a megyei 

önkormányzatok és a kormányzat 

ifjúságszakmai szolgáltatója az Nemzeti 

Család- és Szociálpolitikai Intézet Ifjúsági 

Igazgatósága, valamint az ifjúság.hu projekt 

keretében felállítandó hálózat elemei 

együttműködnek. 19 megyében, és számos 

kistelepülésen folytatódhat és erősödhet meg a 

megkezdett ifjúsági, közösségfejlesztési 

folyamat. 

A 635 nyertes pályázó közül 411 IKSZT kezdte már meg 

működését. Az eddig kifizetett támogatás 13,6 Mrd Ft. 

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 

Intézet (NAKVI) és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 

Intézet szakmai együttműködési megállapodást kötött 2013. 

04. 22-én. A megállapodás célja a 112/2009. (VIII.29.) FVM 

rendelet alapján működésüket megkezdett IKSZT-k szakmai 

munkájának segítése az ifjúság fejlesztéssel összefüggő 

feladatok vonatkozásában. 

TÁMOP-3.2.3.B-12/1 „Építő közösségek” – B) 700 M Ft 

támogatást, C) komponens módszertani fejlesztésre 300 M Ft-

ot biztosított. 

3.5. 

Meg kell teremteni az ifjúságot segítő intézmények, 

képzőhelyek, illetve a hallgatói érdekképviseletek 

együttműködésére építő, prevenciós célú, az 

egészséges életmódra való felkészítést támogató 

tevékenységeinek, területi-ágazatközi 

humánerőforrásának új típusú hálózatát és képzési 

rendszerét a célcsoport aktív bevonásával. 

Az ifjúságot célzó prevenciós programok száma 

nő, a hálózatban résztvevő (ágazatközi) 

szereplők tevékenysége koordináltabbá válik, 

az ifjúság egészségének javulásában a 

szinergikus hatása érvényesül. 

Megkötött együttműködési megállapodások: 

OEFI - Nemzeti Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási 

Intézet: IKSZT-k szakmai munkájának segítése, az 

egészségfejlesztési programok megvalósítása. 

Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége: szakmai-

módszertani tanácsadás, információ csere, közös 

rendezvények, pályázati együttműködések. 
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Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája: 

rendezvények (fesztiválok, találkozók), szakmai konferenciák, 

képzések, továbbképzések közös szervezése, valamint a 

folyamatos konzultáció 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet: az 

egészségfejlesztési és ifjúsági szakterületen történő kölcsönös 

szakmai-módszertani tanácsadás, innováció, kiemelt 

hangsúllyal a drogprevencióra. 

Az iskolai egészségfejlesztési programok szakmai 

megalapozása a 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat szerint. 

3.6.a 

Munkacsoportot kell létrehozni és működtetni a 

bűn- és baleset-megelőzés érdekében. A hatékony 

együttműködés lehetőségeit megcélozva az ifjúsági 

bűn- és baleset-megelőzés terén javítani kell a 

mutatókat. 

A munkacsoport javítja az érintett szakmák 

ágazatközi együttműködését, lehetőséget teremt 

a több területet érintő problémák 

meghatározására, az azokra adott válaszok 

összehangolt kialakítására, továbbá a több 

szakterületet érintő közös bűn- és baleset-

megelőzési programok tervezésére, a 

felhasználható források hatékonyabb 

felhasználására. 

A Belügyminisztérium vezetésével a munkacsoport 2012 

decemberében megalakult. Munkacsoport delegáltjai: 

EMMI Ifjúságügyi Főosztály, Gyermek- és Ifjúságügyi 

Osztály, Nemzeti Drogmegelőzési Koordinációs Osztály  

KIM 

ORFK Bűnmegelőzési Osztály, Autópálya-felügyeleti és 

Baleset-megelőzési Osztály  

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

Közlekedésbiztonsági Központ (NFM képviselő) 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi 

Intézet 

Belügyminisztérium 

3.6.b 

Elő kell segíteni a diákok jogkövető magatartásának 

kialakítását, fejlesztését, az iskolai agresszió, a 

konfliktusok és a jogsértések megelőzését.  Ennek 

érdekében a tanintézetekben már sikeresen futó, 

eredményes prevenciós programokra – elsősorban a 

rendőrség biztonságra nevelő programjának oktatói 

anyagára – épített akkreditált pedagógusképzést kell 

kidolgozni. 

A képzést elvégző pedagógusok képesek 

lesznek az osztályfőnöki munkájuk során a 

diákokkal elsajátíttatni a diákcsínyek és 

bűncselekmények elkülönítését, valamint a 

megelőzhető bűncselekménytípusok 

elkerülését, a jogkövető magatartást. 

A TÁMOP 5.6.1. B-12/1 projekt keretében lehetőség nyílt a 

bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető 

vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és 

fiatalkorúak segítésére. 

A „Bűnmegelőzés az iskolában”című kompetenciafejlesztő és 

módszertani továbbképzési modul akkreditációjának 

elkészítése megtörtént. 

A komplex iskolai egészség- és személyiségfejlesztési 

program keretein belül a deviáns viselkedés és a 

kortársbántalmazás megelőzésére vonatkozó módszertani 

anyag és továbbképzés valósult meg. 

3.8. 

Pályázati úton támogatni kell a diáksport-, valamint 

a szabadidősport-programokat az ifjúsági korosztály 

körében egészségmegőrzésük érdekében. Elő kell 

segíteni emellett a hátrányos helyzetű fiatalok diák- 

és szabadidősportban való részvételét. Támogatni 

szükséges a hátrányos helyzetű társadalmi 

A szabadidő-sportban és a diáksportban a 

rendszeresen testedzést végzők számának 

növekedése. Diák, hallgatói és szabadidős-sport 

rendezvények számának növekedése. 

 

Támogatási rendszer: 

A 20/23/6/8 „Fogyatékosok sportjának támogatása” 2012-ben 

230 millió Ft, 2013-ban 280 millió Ft. 

A 20/23/24 „Diák- és hallgatói sport támogatása” 2012-ben 

335,2 millió Ft, 2013-ban 466,7 millió Ft. 

A 20/23/23 „Szabadidősport támogatása” 2012-ben 150 millió 
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csoportok, valamint a romák aktív 

sporttevékenységét. 
Ft, 2013-ban 266 millió Ft. A hivatkozott számadat csak 

részösszeg és nem a teljes összeg. 

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) 

Korm. rendelet alapján odaítélt támogatás 57,936 millió Ft 

volt. 

Farkas János Alapítvány 2013-ban: 525 ezer Ft támogatás. 

3.9. 

Növelni kell az egészségtudatossággal, 

egészségfejlesztéssel foglalkozó programok számát, 

az egyének egészségük iránti felelősségének, az 

öngondoskodás képességének, a helyi közösségek 

és a társas támogatások erősítésének segítségével, 

az egészségterv módszerének terjesztésével a 

színtereken. A legfontosabb egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos üzeneteket el kell juttatni a hátrányos 

helyzetű lakosság részére, kiemelten a hátrányos 

helyzetű fiatalok részére. 

A fiatalok, esetenként a lakosság egészségi 

mutatóinak hosszabb távon történő javulása, 

egészségtudatosabb magatartásuk kialakulása: 

- az egyének egészségük iránti 

felelősségének,  

- az öngondoskodás képességének,  

- a helyi közösségek és a társas 

támogatások erősítése,  

- az egészséges életvitelhez szükséges 

tudás és készségek elsajátításának a 

hatékony támogatása 

által.  

 

A táplálkozási eredetű kockázati tényezők leküzdése, illetve a 

gyermekkori elhízás megelőzése céljából – évente 41 000 

iskolás bevonásával – a vízfogyasztást népszerűsítő és a 

cukros üdítők fogyasztásnak helyettesítésére a víz, ásványvíz 

fogyasztását támogató HAPPY (Hungarian Aqua Promoting 

Program in the Young) program indult. 

Hatályba lépett a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. 

évi CIII. törvény, melynek fő célja pl. magas a cukor-, só-, 

koffeintartalmú élelmiszerek megadóztatásával a táplálkozás-

egészségügyi szempontból nem kívánatos élelmiszerek 

fogyasztásának visszaszorítása. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint a nevelési-

oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási 

intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett 

rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. 

évi CIII. törvény hatálya alá tartozó termékek, továbbá 

alkohol- és dohánytermék nem árusítható. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § 

(11) előírja a mindennapi testnevelés bevezetését. 

Az új Nemzeti Alaptanterv a kerettanterveken belül tantárgyak 

témaköreibe illesztve lehetőséget ad a teljes körű 

egészségfejlesztés rendszerszerű megvalósítására a nevelési-

oktatási intézmények mindennapi életében. 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 

1999. évi XLII. törvény módosítása értelmében 2012. január 

1-jétől tilos a közforgalmú zárt légterű helyeken, közösségi 

terekben a dohányzás.  

2013. január 1-jétől a dohánytermékek túlnyomó része csak 

képekkel és illusztrációkkal kombinált egészségvédelmi 

figyelmeztetésekkel ellátott csomagolással hozható 

forgalomba.  

Az egészségügyi ellátórendszer prevenciós kapacitásának 
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támogatására – európai uniós támogatással 58 

egészségfejlesztési iroda jött létre. Működésük eredményeként 

hatékony, egészségfejlesztéshez szükséges követelményeknek 

megfelelő, a partneri együttműködésekben rugalmas, korszerű 

szemléletmódot érvényesítő szervezetek hálózata jön létre.  

A szervezett méhnyakszűrésen való részvétel emelésére – 

pozitív nemzetközi példák alapján – védőnők által végzett 

méhnyakszűrő program indult.  

A korszerű és koncentrált állami egészségkommunikációs 

kapacitások rendelkezésre állásának érdekében – európai 

uniós támogatással - Egészségkommunikációs Központ jött 

létre. 

3.10. 

Felül kell vizsgálni a telefonos lelki segítő 

szolgálatok működtetésének pénzügyi kereteit, elő 

kell készíteni a szükséges módosításokat. 

A telefonos lelki segítő szolgálatok terhei 

jelentős mértékben csökkennek. Ennek egyik 

megoldása lehet a 112-es segélyhívás mintájára 

a közszolgálati számmá nyilvánítás. 

A nap 24 órájában ingyenesen elérhető 

telefonszolgálatok által fogadott hívások száma 

növekszik. 

A szolgálatok kapacitása (az elérhetőség 

óraszáma) növekszik.  

Az öngyilkosságok száma stagnál, hosszú távon 

csökkenhet 

Az NCSSZI az OKIT működtetésén túl, további három 

szolgáltatóval (Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok 

Szövetsége, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány – Kék 

Vonal, Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelkisegély 

Szolgálatok Országos Szövetsége) kötött feladatellátási 

megállapodást a 2012-es, illetve a 2013-as évre vonatkozóan. 

Az EMMI vezetésével munkacsoport jött létre a  lelki 

elsősegély telefonszolgálatok szolgáltatásainak stabilizálása 

érdekében. 

Bevezetésre került az Európai Rövidített Hívószám 116-123, 

mely minden rendszerben hívható. 
III. Pillér.  AZ IFJÚSÁGI SZAKMA ÉS AZ IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK MUNKÁJÁNAK ELŐSEGÍTÉSE 

 
 Intézkedések Várt eredmények Megvalósult eredmények 

Civil társadalom 

 

1. Cselekvési terv 

4.1. 

Ki kell alakítani a strukturált párbeszéd európai 

folyamatával összhangban a helyi, regionális és az 

országos részvételi mechanizmus rendszerét, 

módszertani tanulmány formájában. 

Szakmai ajánlás (módszertani kiadvány) 

megszületése annak érdekében, hogy a 

strukturált párbeszéd minél szélesebb körben 

váljon gyakorlattá. 

A Strukturált Párbeszéd hazai lebonyolításáért egy Nemzeti 

Munkacsoport felelős. 

4.2. 

Szakmailag támogatni kell a nemzeti ifjúsági tanács 

létrehozatalát és működtetését. 
Létrejön a nemzeti ifjúsági tanács, amely 

országos szinten képviseli az ifjúsági korosztály 

érdekeit. 

A gyermek és ifjúsági szervezetek, fiatalok országos szintű 

képviseletének kialakulása érdekében a szaktárca a vizsgált 

két évben több kezdeményezésben is – szakértői szinten – 

részt vett. 2010-ben több konferencia, kerekasztal-beszélgetés, 

workshop témája volt az érdekképviseleti szerv 
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megalakításának gondolata. 

4.11. 

Elő kell készíteni az önkormányzatok gyermek és 

ifjúsági feladatainak és az azokat ellátó tisztviselők 

azaz ifjúsági referensek hatáskörének szabályozását 

kompetencia-térkép és szakmai normák 

kialakításával. 

Jogszabály módosítások megtörténnek. 

Tisztviselői kompetencia térkép elkészül. 

Önkormányzatok ifjúsági feladatainak civil 

szervezetek által történő feladat-ellátási 

együttműködések kereteinek meghatározása 

megtörténik. 

2010-2011 között az intézkedés megvalósítása folyamatban 

volt, a feladat nem zárult le. 

2. Cselekvési terv 

4.4. 

Létre kell hozni és működtetni kell a Nemzeti 

Ifjúsági Tanácsot (NIT). 
Tisztázott cél, feladat, szerepértelmezés. NIT 

létrejötte, működése. 
2012. év I. felében előkészítő munka kezdődött, amely során a 

teljes országot lefedően találkozók szerveződtek, ahol a 

lehetséges NIT-alakulással kapcsolatban összegyűjtésre 

kerültek az ifjúsági szervezetek, ifjúsági szakemberek 

véleményei, ötletei. 2012. november 30-án és december 1-jén 

megtörtént a NIT alakuló ülése. 

4.5. 

A világon működő magyar ifjúsági szervezetek 

munkáját össze kell hangolni a közös 

nemzetpolitikai célkitűzések megvalósítása 

érdekében. Működtetni kell a Magyar Ifjúsági 

Konferenciát (MIK). 

A határon átnyúló, Kárpát-medencei ifjúsági, 

különösen a magyar-magyar együttműködések 

száma nő, továbbá a meglévő együttműködések 

megerősödnek. 

A MIK konferenciaülésére 2012 tavaszán az erdélyi Szovátán, 

2012 őszén Magyarországon, Kecskeméten került sor. 2013 

tavaszán a konferenciaülés a kelet-szlavóniai Vukováron 

került megrendezésre, 2013 őszén pedig Kaposváron. Ebben 

az időszakban a MIK 3 alkalommal valósított meg képzést 

(tematikus műhelymunkát) saját tagszervezetei képviselői 

számára. 
Erőforrások és feltételek 

 

1. Cselekvési terv 

4.3. 

Az ifjúsági korosztályt érintő források biztosítása 

érdekében 

a) át kell tekinteni a NIS stratégiai célrendszerében 

érintett ágazatok meglévő forrásait; 

b) felül kell vizsgálni a gyermek- és ifjúsági célú 

pályázati rendszereket. 

A döntéshozók és az szakemberek részére 

rendszerezve jelennek meg azok a támogatások, 

amelyek forrást biztosíthatnak az ifjúsági 

fejlesztésekre. 

Az intézkedés célját szolgálta a különböző értékelő 

bizottságok, (FLP) testületek, ifjúsági tanácsok (RIT) 

átalakításai. Összhangban a 1158/2011. (V. 23.) Korm. 

határozattal, Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanács 

összetétele átszervezésre, a Regionális Ifjúsági Tanácsok 

megszüntetésre kerültek.  A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 

és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. 

(IX. 24.) ISM rendelet módosításának eredményeként 2011-

től a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a gyermek- és 

ifjúsági célú pályázatok kezelő, illetve lebonyolító szerve. 

4.4. 

Ki kell dolgozni a NIS céljainak és az európai uniós 

források – különös tekintettel az Európai Szociális 

Alap és az Európai Regionális Fejlesztés Alapra – 

tervezési folyamata közötti összhang megteremtése 

A szakterületi és ágazati együttműködésekben 

rejlő lehetőségeket, annak céljait és elveit, 

illetve gyakorlati megvalósítását segítő 

útmutatók, segédletek. 

2010-2011 között az intézkedés megvalósítása folyamatban 

volt, a feladat nem zárult le. 
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érdekében annak szempontrendszerét, hogy a NIS 

céljai miképpen érvényesíthetők az egyes operatív 

programokhoz kapcsolódó akciótervek tervezése és 

végrehajtása során. 

A dokumentumokban foglaltak következetes 

megvalósítása esetén a 2011-13-as tervezési 

időszak pályázati konstrukciónak egy része 

korrigálhatók, a 2014-től kezdődő programozási 

időszak operatív programjai pedig már a 

jelenleginél erősebb szinergia mentén 

illeszkednek a NIS célrendszeréhez. 

4.5. 

Ki kell dolgozni a 4.4. pont szerinti alapok, továbbá 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

forrásainak hatékonyabb felhasználása érdekében az 

alapok által támogatott, a korosztályt célzó 

fejlesztések kimeneteit, eredményeit és hatásait 

komplexen mérő, az egyes pályázati konstrukciók, a 

prioritások és az operatív programok szintjén is 

alkalmazható indikátorok rendszerét. 

A vidéki területeken, az ÚMVP III-IV 

tengelyének keretében az ifjúsági korosztály 

helyzetének javítása érdekében megvalósult 

projektek összegyűjtése és számszerűsítése, 

valamint azon LEADER HACS-ok azonosítása, 

amelyek stratégiájában a fenti cél prioritásként, 

valamint megvalósult helyi projektek szintjén is 

megjelenik. 

2010-2011 között az intézkedés megvalósítása folyamatban 

volt, a feladat nem zárult le. 

4.6. 

Ki kell dolgozni az üzleti szféra erőforrásainak az 

ifjúsági munkába történő bevonását célzó hosszú 

távú program előkészítése érdekében tényfeltáró 

tanulmányt a hazai vállalati szféra jelenlegi 

támogatáspolitikájáról, a fiatalokat, valamint az 

ifjúsági munkát segítő adományozói gyakorlatáról. 

Egyik oldalról legalább három multinacionális 

nagyvállalat, legalább három KKV (melyből 

legalább egy családi vállalkozás) és legalább 

egy-egy civil és állami gazdaságfejlesztéssel 

foglalkozó szervezet, másik oldalról 

ifjúságsegítő hallgatók, ifjúsági szervezetek és 

ifjúságsegítő szervezetek közreműködésével 

elkészül a tanulmány. 

2010-ben „Szövetség az ifjúságért” című pályázat Aldi 

Magyarország Élelmiszer Bt, az FSZH – Mobilitás Országos 

Ifjúsági Szolgálat és az Északi Támpont Egyesület 

gondozásában, összesen 7.000.000 Ft keretösszeggel. 

2011-ben „Jövet-menet pénzügyek” címmel pályázatot 

hirdetett az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség és az FH 

- Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat összesen 5.600.000 Ft 

keretösszeggel. 

4.7. 

Ki kell dolgozni és akkreditálni kell az ifjúsági 

szervezetek forrásszervezési kompetenciáit fejlesztő 

képzési programokat és módszertanokat, továbbá 

népszerűsíteni kell a képzési programokat, és a 

szakembereket fel kell készíteni a képzési 

programok megvalósításával. 

Széles körben elérhetővé válnak az általánosan 

hasznosítható tapasztalatok és módszertanok. 

A képzési programok kidolgozásra kerülnek, 

megtörténik az akkreditációjuk, és bevezetésre 

kerülnek a képzések (évente régiónként 1 

képzés). 

A „Forrásteremtés az ifjúsági munkában” című 90 órás képzés 

kidolgozása és akkreditálása a Mobilitás képzési 

tevékenységei keretében történt meg 2011-ben. 2011-ben 

lezajlott képzések száma: 4, képzettek száma: 96. 

4.13. 

Elő kell segíteni az ifjúsági szakterület részvételét a 

jelenleg megvalósítás alatt álló, illetve a 2009-2010-

es tervezési időszakban megvalósuló, az ifjúsági 

korosztályt érintő, kiemelt és nyílt pályázati 

konstrukciók megvalósításában. 

Az ifjúsági szempontok megjelennek a 

pályázati konstrukciókban, valamint a 

konstrukciók keretében kidolgozott 

módszertanokban. 

A feladat horizontális jellegéből fakadóan értelemszerűen más 

feladatokba beépülve megvalósult. 

4.21. 

Elő kell segíteni a vidéki térségekben élő 

gyermekeket, fiatalokat és fiatal felnőtteket célzó 

ifjúságfejlesztési projektek és programok, illetve 

ifjúsági szolgáltatások számának növekedését, 

továbbá mindezek eredményességének és 

Az aláírást követően a három hálózat tagjai 

megyei szinten rendszeres szakmai 

találkozókat, tájékoztatókat, képzési 

programokat valósítanak meg, illetve egy-egy 

településen, térségben gyakorlati, 

2010-ben HVI-kel, ISZMK-kal, valamint a Kistérségi 

Koordinációs Hálózattal volt aktív az információcsere a 

szakmai tartalmak megosztása, hálózati munka kialakítása 

céljából. 2011-ben a HVI-k, a Kistérségi Koordinációs 

Hálózat szerepét jórészt a LEADER HACS-ok vették át. Az 
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hatékonyságának fejlődését. Tárcaközi 

együttműködési megállapodásban kell rögzíteni a 

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal–Mobilitás 

Országos Ifjúsági Szolgálat és a Helyi 

Vidékfejlesztési Irodák, megyei ifjúsági – szakmai 

módszertani központok, továbbá a Kistérségi 

Koordinációs Hálózat kistérségi koordinátorainak 

folyamatos szakmai kapcsolattartásának, 

információcseréjének rendszerét. 

ifjúságfejlesztési folyamatok indulnak el. 

Tárcaközi együttműködési megállapodás 

létrehozása.  

A tárcaközi együttműködés és a hálózatok 

együttműködésének hatékony koordinációja 

eredményeként a vidéki térségekben élő 

gyermekeket, fiatalokat és fiatal felnőtteket 

célzó ifjúságfejlesztési projektek és programok 

száma növekszik, eredményességük javul, az 

ifjúsági szolgáltatások szélesebb körben válnak 

elérhetővé, számuk növekszik, illetve 

eredményességük javul. 

ISZMK-kal 2011 első negyedévéig az együttműködés 

folyamatos volt. 

4.22. 

Tovább kell fejleszteni az Integrált Közösségi 

Szolgáltató Terek (IKSZT-k) ifjúsági információs és 

közösségfejlesztői szolgáltatásait, közösségi tér 

funkcióit annak érdekében, hogy az IKSZT, mint 

intézmény korosztályt célzó szolgáltatásai egységes 

normarendszer alapján működjenek. 

Az IKSZT, mint intézmény kereteiben 

szolgáltatásként elérhető ifjúsági és információs 

szolgáltatás nyújtás érdemben az adott település 

fiataljainkat hasznára, értékteremtő fejlődése 

érdekében működik. A helyben 

megfogalmazódott igényekre épít, a hiányok 

figyelembe vételével. Egységes normák szerint 

működik más alapelveknek (HAYICO) nem 

ellentmondóan. 

 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot hirdetett a 

megyei szintű ifjúsági szakmai-módszertani szolgáltató 

központok (ISZMK) kialakításának támogatására.  A pályázó 

szervezetek kötelessége, hogy szolgáltatásaikat 

hozzáférhetővé tegyék az ÚMVP részét képező IKSZT-k 

kialakítását célzó fejlesztések keretein belül létrejövő, ifjúsági 

feladatokat ellátó közösségi terek számára. 2011-ben 

felülvizsgálatra került az előző időszak támogatáspolitikája és 

a korábbi módszertani intézmény helyett egy megyei szintű 

mentorhálózat kialakítása mellett döntött. Ennek 

eredményeképpen született meg az IFJ-SZK-11 pályázati 

konstrukció. Az IKSZT-k ifjúságfejlesztési feladatainak 

ellátását, szakmai munkájuk segítését, a program indulása 

idején – a két társminisztérium együttműködésnek 

köszönhetően – az illetékes megyei ifjúsági szakmai 

módszertani központok segítették. 

4.23. 

Biztosítani kell évenkénti meghívásos pályázattal az 

IKSZT-k, valamint a helyi ifjúsági szolgáltatások 

fejlesztését és támogatását szolgáló Megyei Ifjúsági 

Szakmai – Módszertani Központok folyamatos 

működését. 

19 Megyei Ifjúsági Szakmai – Módszertani 

Központ az országban; kialakul az egységes 

szolgáltatási norma az ifjúsági szolgáltatások 

terén, ifjúsági szolgáltatások területi 

lefedettsége és egymásra épülő struktúrája 

javul. 

4.25. 

Ki kell dolgozni a nonprofit, fenntartható ifjúsági 

turizmus fejlesztési stratégiát. 
A tárca feladat és hatáskörébe tartozik az 

ifjúsági turizmussal és a szabadidő hasznos 

eltöltésével kapcsolatos tárcaközi koordináció. 

A turizmus szakterület megkezdte a 

profitorientált ifjúsági turizmus fejlesztési 

stratégia elkészítését. Az ifjúsági szakterület 

ezzel párhuzamosan haladva, az Önkormányzati 

Minisztérium turisztikai szakterületével 

egyeztetve,  a már meglévő anyagokra 

támaszkodva, a NIS alárendelt 

részstratégiájaként dolgozza ki a nonprofit 

Elkészült és a Magyar Turista folyóirat Magyar Túrázó c. 

mellékletének 2010. márciusi különszámaként megjelent a 

Zöld könyv a nonprofit, fenntartható ifjúsági turizmusért című 

vitairat, amelynek 9-90. oldalai tartalmazzák az ITFK-t. 
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ifjúsági turizmus fejlesztési stratégiát. Ennek 

részeként 2010-ben ifjúsági turisztikai 

szemináriumot szervez a stratégia kidolgozása 

tárgykörben, valamint egyes túraútvonalak 

kiépítését ill. felújítását támogatja. 
2. Cselekvési terv 

2.6. 

A 2014-2020-as tervezési időszak ifjúsági 

korosztályt érintő beavatkozási területeinek és 

egészségfejlesztő, prevenciós programok 

tervezésének megalapozása érdekében összegző 

ajánlásokat, segédleteket kell készíteni az ifjúsági 

korosztály élethelyzetére befolyással bíró 

kormányzati szervek fejlesztéspolitikai szereplői 

számára. 

A projekt eredményei a 2014-2020-as tervezési 

időszakban megvalósuló, a korosztály 

élethelyzetére hatással lévő fejlesztések 

integrált, komplex megalapozását szolgálják, 

így azok – céljuk szerint – a 2014-2020-ban 

kiírásra kerülő pályázati konstrukciókban 

realizálódnak. A projekt eredményei és 

kimenetei megalapozzák az integrált ifjúsági 

szakma minőségügyi rendszerét. 

Az ifjúsági pillér esetében 2013. december 15-ig lezárult a 

kutatási fázis, elkészült a projektben vállalt jó gyakorlatok 

gyűjteménye, összegző tanulmányban ajánlások 

fogalmazódtak és segédletek készültek a korosztályt érintő 

beavatkozási területekre. 

Ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka 

 

1. Cselekvési terv 

4.8. 

Át kell tekinteni, és felül kell vizsgálni az ifjúsági 

tárgyú jogi és szakmai normákat a Nemzeti Ifjúsági 

Stratégia tükrében, és elő kell készíteni a szükséges 

a jogszabályi módosításokat. 

Vonatkozó jogszabályok áttekintésre kerülnek, 

elkészül a tanulmány, egyeztetések zajlanak és 

elkészül a jogszabály-módosítási és -alkotási 

javaslatok tervezete. 

A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és 

Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő 

egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 

1995. évi LXIV. törvény „A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 

Közalapítvány” elnevezésű II. részét (5-7. §) a 2009. évi 

LXXIX. törvény 53. §-a hatályon kívül helyezte. 

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel 

létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 

23.) Korm. határozat, valamint az abban foglalt feladatok 

végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat 

alapján a tanács testülettípusba került besorolásra a Gyermek- 

és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa. 

A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 

15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításra került. 

4.9. 

Meg kell valósítani az ifjúsági szakma tudományos 

és társadalmi elismertetését célzó szakmai 

módszertani kutatásokat és publikálni kell a 

kutatások eredményeit. Ennek érdekében biztosítani 

kell:  

a) az átfogó szervezetkutatásokat;  

a) Kutatás végrehajtása, tanulmány elkészítése, 

eredmények közzététele és a KSH-adatgyűjtés 

szakmai megalapozása, hasznosulása az ifjúsági 

civil szervezeteket érintő kormányzati (és 

egyéb) döntésekben. 

b) Meglévő indikátorok összegyűjtése, hiányzó 

Az EMMI megbízásából 2011 májusában a Nemzeti Család- 

és Szociálpolitikai Intézet átfogó ifjúságiszervezet-kutatást 

végzett. 

A MOZAIK2011 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében: 

A 2001. évi adatfelvétel 2011. évben való újrafelvétele és 

kibővítése átfogó tudományos alapot jelent mind a szakma, 
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b) a cselekvési terv (2010-2011) akcióinak 

eredményességét mérő indikátorok összegyűjtését, 

illetve előállítását, koherens rendszer kidolgozását 

és az adatok nyilvánosságra hozását;  

c) az ifjúságkutatásokat kiegészítő kutatás 

módszertanának kidolgozását;  

d) a határon túli, Mozaik2011 kutatást. 

indikátorok előállítása, mindezek nyilvánosan 

hozzáférhetővé tétele a Nemzeti Ifjúsági 

Információs és Dokumentációs Adattár 

felületén.  

c) Kiegészítő kutatások tervének és 

módszertanának kidolgozása. 

d) Kutatás végrehajtása, tanulmányok 

elkészítése, eredmények közzététele és 

hasznosulása a határon túli fiatalokat érintő 

kormányzati döntésekben. 

mind a politikai döntéshozatal számára. 2010-ben régiónként 

1 tanulmány született ennek megfelelően. 

 

4.10. 

Jogszabályban szükséges megfogalmazni az állami 

és önkormányzati feladat és hatáskörbe tartozó 

ifjúsági feladatokat, a munkavégzéshez szükséges 

elvárásokat, valamint az ifjúságsegítői 

szakképzéssel összefüggő szabályokat. 

Miniszteri rendelet elkészül. Az ifjúságsegítők 

foglalkoztatása bővül, az ifjúsági munka 

társadalmi hasznosságának megítélése nő. 

Az intézkedés előkészületei a szociális és munkaügyi 

miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM 

rendelet módosításának előterjesztésével megtörténtek. 

Az előterjesztés, mely összhangban áll a Nemzeti 

Együttműködés Programjában vállalt célkitűzésekkel, 

előkészíti az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés szakmai és 

vizsgakövetelményeinek módosítását, és ezzel összhangban a 

szakképzés ajánlott központi programjának megváltoztatását. 

2010. évben 20 képzőintézmény hirdette meg a szakot, és 16 

intézményben 337 fő végzett ifjúságsegítőként. 

A 2011. január 1-től érvényes Foglalkozások Egységes 

Osztályozási Rendszere (FEOR-08) önálló foglalkozásként 

kezeli az ifjúságsegítést (KSH elnökének 7/2010. sz. 

közleménye). 

4.12. 

Meg kell teremteni az ifjúságbarát önkormányzat, 

gyermekbarát település elismerési rendszerét, illetve 

adaptálni kell a nemzetközi jó gyakorlatokat, és ki 

kell alakítani azok kritériumrendszerét. 

Az ifjúságbarát települések erőfeszítéseinek 

elismerése, és ismertté tétele. 

Szakmai konszenzussal megalkotott, ismertté 

tett kritérium rendszer. 

 

2010-2011 között az intézkedés megvalósítása folyamatban 

volt, a feladat nem zárult le. 

4.14. 

Támogatni kell az állami ifjúságpolitikát központi 

és regionális szinten szolgáló intézményrendszer, a 

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – Mobilitás 

Országos Ifjúsági Szolgálat szakmai fejlesztő 

munkáját, alkalmassá kell tenni a NIS-ben 

megfogalmazott feladatok végrehajtására, valamint 

elő kell segíteni azok integrálását az európai 

ifjúságpolitikai intézményrendszerekbe. 

Egy miniszteri rendelet kiadása a Mobilitás 

Országos Ifjúsági Szolgálat működéséről, 

hatásköréről, szolgáltatásairól és 

költségvetéséről. 

2010-2011 között az intézkedés megvalósítása folyamatban 

volt, a feladat nem zárult le. 

4.15. Elő kell segíteni az Európai Unió soros Sikeres elnökségi rendezvények (Főigazgatók 2011. január 1-én vette kezdetét hazánk fél éves európai uniós 
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elnökségének ifjúságügyi feladataira történő 

felkészülést, és az EU ifjúságpolitikájának elnökség 

alatti sikeres végrehajtását, nemzetközi 

együttműködését. 

Találkozója, Európai Ifjúsági Rendezvény, FLP 

Nemzeti Irodák Értekezlete) a kijelölt 

prioritások mentén, valamint eredményes 

együttműködés a spanyol, belga és lengyel 

elnökséggel. 

elnöksége, mely szerepet úgynevezett Trió elnökségként láttuk 

el, szorosan együttműködve Spanyolországgal és Belgiummal. 

Magyarország elnöksége alatt két nagy ifjúságpolitikai 

rendezvényt szervezett meg.  A magyar elnökség alatt az 

ifjúságpolitika terén két tanácsi dokumentum elfogadása volt a 

cél. Míg az egyik állásfoglalás a magyar prioritást szem előtt 

tartva a fiatalok európai életben történő demokratikus 

részvételét tárgyalta, addig a másik a trió elnökség ideje alatt 

lezajlott strukturált párbeszéd folyamatot mutatta be és 

egyúttal tartalmazta a következő trió elnökség prioritásait is. A 

magyar elnökség alatt megrendezett Miniszterek Tanácsa 

ülésen a dokumentumok elfogadásra kerültek. 

4.16. 

Ki kell dolgozni az ifjúsági célú feladatok és 

ifjúsági szolgáltatások ellátására vonatkozó 

normákat, sztenderdeket és a szolgáltatások 

ellátására jogosító minőségügyi feltételrendszert 

valamint akkreditációs eljárásrendet. 

Miniszteri ajánlás elkészül. Az ifjúsági célú 

feladatok és ifjúsági szolgáltatások ellátására 

vonatkozó normák, sztenderdek kidolgozásra 

kerülnek. 

Az intézkedés egy TÁMOP 5.2.5.C konstrukcióra épült fel, 

amelynek elsődleges célja a felnövekvő generációban rejlő 

erőforrások kibontása, továbbá társadalmi-gazdasági 

részvételük feltételeinek megteremtése, fejlesztése. 

2011 végéig az előkészítő munkálatok megtörténtek, az 

ütemezés szerint 2012–2013-ban kerülhet felhasználásra a 

forrás. 

4.17. 

Elő kell segíteni, hogy a szakemberek, a közfeladat 

ellátásban résztvevő szolgáltatók, a gyermekek és a 

fiatalok megismerhessék az emberi jogokat és azok 

gyermek és ifjúsági vonatkozásait. 

Gyerekjogi szakmai rendezvények 

megvalósulása a gyermekek és a velük 

foglalkozó szakemberek részére. 

Az SZMM 2010-es Fejlesztési keretéből, az EMMI jogelődje 

(SZMM) támogatásából és Fiatalok Lendületben Program 

által biztosított 2 500 000 Ft 2010-re eső 1 200 000 Ft-ja állt 

rendelkezésre az alábbi tevékenységek megvalósításához. 

Két akkreditált képzés is megvalósult ennek keretében. 

A képzéseken túl számos országos szintű program is 

megrendezésre került, így többek között: 

Tegyünk egy lépést előre! 

Szabadon méltósággal kistelepülési program 

Humana Magazin - 12 lapszáma jelent meg 2010-ben 

Emberséggel - Méltósággal Emberi jogi fesztivál 

Az SZMM 2009-es fejezeti kezelésű előirányzatból 1 500 000 

Ft-tal támogatta a „Gyermekjogi ABC könyvcsomag” kiadását 

és 500 példányban gyermekvédelmi intézményeknek történő 

eljuttatását. A program 2009-2010. években valósult meg. 

4.18. 

Támogatni kell a célcsoporttal foglalkozó 

szakemberek szemléletmód váltását segítő 

fejlesztéseket és módszertani képzéseket. 

(Kompasz, Kiskompasz emberi és gyermeki jogi 

folyamat) 

Regionális képzések valósulnak meg a program 

során. 

4.19. 

Ki kell dolgozni a kistérségi szintű ifjúsági 

koordinátori modell-programot, illetőleg az 

utánkövetés módszertanát és mérését, és meg kell 

vizsgálni annak bevezetését az ifjúságügyi 

intézményrendszer kistérségi szintjének kialakítása 

2010-re kidolgozásra került a kistérségi modell-

projekt módszertana, valamint bevezetésre 

kerül hét (régiónként egy) kistérségben, 2011-

ben pedig 19 (megyénként egy) kistérségben. 

 

„A kistérségi szintű ifjúsági koordinátori feladatok 

modellértékű működtetésének, fejlesztésének, 

dokumentálásának és adaptálásának támogatására” címmel 27 

millió Ft keretösszegű pályázat került kiírásra (IFJ-KTM-10). 

3 db nyertes pályázat született. 
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érdekében. 

 
A „Kistérségi szintű ifjúsági koordinátori feladatok 

működtetésének, továbbfejlesztésének, és módszertani 

dokumentálásának támogatása” címmel kiírt pályázat (IFJ-

KTM-11) keretösszege 28,5 millió Ft volt. 10 nyertes pályázat 

született. 
4.20. 

Támogatni kell pályázati úton a kistérségi szintű és 

kistelepülési ifjúsági rendezvények, programok 

szervezését.   

Az ifjúsági korosztályhoz kapcsolódó 

rendezvények lebonyolítása a vidéki 

térségekben. 

4.24. 

Meg kell erősíteni a magyar ifjúsági munka 

szereplőinek nemzetközi kapcsolatrendszerét, 

különös tekintettel a szomszédos országokra. 

Támogatni kell a határon átnyúló ifjúsági 

kapcsolatokat, együttműködéseket. Támogatni kell 

ennek érdekében a meglévő határ menti különböző 

együttműködési formákat és fel kell tárni a további 

együttműködési lehetőségeket. 

A határon átnyúló ifjúsági együttműködések 

száma nő, a meglévők megerősödnek. 

Határon átnyúló „bevált gyakorlatok” 

gyűjteménye megjelenik. 

A bevált gyakorlatokat ismertté tevő országos 

nagy rendezvény megrendezésre kerül. 

Közös magyar-magyar projektek az EU-n belül. 

A „Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB 

működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása” 

előirányzat célja, hogy forrást biztosítson az évi két 

alkalommal (egyik határon túl, a Kárpát-medence valamelyik 

régiójában, a másik Magyarországon) összehívandó 

Konferencia, az évi négy alkalommal összehívandó MIK ÁB 

ülés, valamint az évi legalább egy alkalommal megrendezendő 

MIK–tábor költségeinek fedezésére, továbbá a titkársági 

feladatok ellátására. A Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény a feladatra 

15 millió Ft előirányzatot biztosított. 
2. Cselekvési terv 

4.1. 

Meg kell vizsgálni az ifjúságsegítő szakképzéssel 

kapcsolatos jogszabályi környezetet, s javaslatot 

kell tenni ennek összehangolására az ifjúságsegítők 

foglalkoztathatósága érdekében. BA szintű 

ifjúságszakmai képzést kell indítani. 

A jelenlegi szakképzési rendszerből a 

felsőoktatási rendszerbe tagozódik át az ifjúsági 

mint segítő szakma, ezzel párhuzamosan 

megteremtődnek a foglalkoztatás feltételei. 

Az ifjúságsegítő alapképzés (BA) képzési és kimeneti 

követelményeinek kidolgozása, azaz a szaklétesítési folyamat 

2013 januárjában elindult. 12 felsőoktatási intézmény 

csatlakozott a konzorciumhoz, melynek vezetését a Szegedi 

Tudományegyetem vállalta. 

2012-ben a moduláris rendszerű képzés első képzési és 

szakmai vizsgáztatási tapasztalatai alapján módosult a 

szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó rendelet 

[15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet]. 

A 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet alapján az ifjúságsegítő 

képzés a szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 

egyik szakirányaként indítható. 

2010. július 1. és 2012. április 15. közötti projektidőszakban, 

40.498.818 Ft támogatási összeg felhasználásával a TÁMOP-

5.4.4-09/2-C-2009-0002 pályázat keretében „Az ifjúságsegítő 

képzés interprofesszionális fejlesztése” című projekt 

megvalósítására került sor. 

4.2. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben megfogalmazott 

kötelezően ellátandó feladatok körében, különös 

tekintettel a 13. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti 

sport, ifjúsági ügyek kapcsán pontosan meg kell 

Jól körülhatárolt, a megfelelő forrásokkal 

alátámasztott kötelező feladatok és szolgáltatási 

leírások kerülnek megfogalmazásra. 

A meghatározott feladatok, 

szolgáltatásrendszerek kialakítása, működtetése 

Az ifjúságügyért felelős tárca ifjúsági koncepcióalkotást 

támogató tevékenysége, a jogi környezet kialakításának 

előkészítése most is folyamatos. 2013-ban a tárca akkreditált 

képzést indított a helyi ifjúsági munka támogatása érdekében. 
Az Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum Kiemelt stratégiai 
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határozni az önkormányzat által ellátandó feladatok, 

nyújtandó szolgáltatások körét, a feladat-ellátási 

folyamat szabályozását és a feladatellátáshoz 

szükséges személyi, tárgyi és anyagi 

feltételrendszert. A kistérségi szintű ifjúsági 

koordinátori modell-program tapasztalataira 

építetten folytatni kell az ifjúságügyi 

intézményrendszer kistérségi szintjének kialakítását. 

megtörténik minta értékkel több településen. 

Javaslat születik az önkormányzati 

feladatellátás finanszírozására és ennek 

beágyazására a 2014-es költségvetésben. 

A modellprogram tapasztalataira építetten 

folytatódik a program, amelynek 

eredményeképpen nő az ifjúsági 

intézményrendszer kistérségi/járási szintjén 

elért fiatalok száma, és működő közösségek 

alakulnak. 

munkacsoportja kitüntetett figyelmet fordított ezen 

intézkedésre. 

Összegzés készült a kistérségi szintű ifjúsági koordinátori 

feladatok ellátásának tapasztalatairól a nyertes projektek 

beszámolói alapján. Összegyűjtésre kerültek a modellprogram 

módszertani leírásai. 

 

4.3. 

Ki kell dolgozni az ifjúsági szakma elismerési 

rendszerét. Első lépésben meg kell teremteni az 

ifjúságbarát önkormányzat, ifjúságbarát település 

elismerését. 

Elismerés és annak széleskörű társadalmi 

népszerűsítése által motivált önkormányzatok. 

Elkészül az elismerésrendszer leírása. 

2012-2013-ban 5-5 település önkormányzata 

részesül ebben az elismerésben.  

2013-ban elkészül a 2012-ben címet szerzett 

települések helyi fejlesztő programjainak 

eredményeit összegző beszámoló. 

Elkészült a javaslat az ifjúsági szakma elismerési rendszer 

eredményes működésének pilléreire vonatkozóan. 

Elkészült az „Ifjúságbarát település” elismerési címre 

vonatkozó javaslat. Célja, hogy elismerje azon települések 

tevékenységét, amelyek tudatosan és példamutatóan 

foglalkoznak a fiataljaikkal. 

4.6. 

Érvényesíteni kell az Európai Unió és az Európa 

Tanács ifjúságpolitikai dokumentumaiban foglalt 

ajánlásokat és javaslatokat a hazai szakpolitikai 

intézkedésekben, továbbá erősíteni kell az 

elsősorban földrajzi alapon szerveződő nemzetközi 

ifjúságpolitikai együttműködéseket, különös 

tekintettel a Visegrádi Együttműködésre és a 

Közép-Európai Kezdeményezésre, melyeknek 

hazánk is aktív résztvevője és alakítója. 

a) Az együttműködési fórumok munkája 

ütemezetté és rendszeressé válik, hazánk 

továbbra is aktív szereplője marad az 

együttműködési fórumoknak, konkrét célok és 

együttműködési javaslatok kerülnek 

kidolgozásra, fiatalok és ifjúsági szakemberek 

részvételével zajló közös szakmai projektek 

valósulnak meg, a hazai folyamatok 

reflektálnak az együttműködési fórumok 

kezdeményezéseire.   

b) A folyamatban lévő ifjúságpolitikai 

folyamatok illeszkedése az európai 

javaslatokhoz, ajánlásokhoz és folyamatokhoz 

feltérképezésre kerül. Az újonnan 

kezdeményezett intézkedések, 

kezdeményezések kapcsolódása az egyes 

európai dokumentumok tartalmához a tervezési 

fázisban megvizsgálásra, a releváns pontok 

beillesztésre kerülnek. Megvizsgálásra kerül, 

hogy az egyes európai ajánlások, javaslatok 

hazai szintű megvalósításának milyen 

A cseh V4-es elnökség 2012. május 21-23-án tartotta 

ifjúságpolitikai találkozóját Prágában. A találkozóra a 

visegrádi országok mellett – összhangban a májusi 

külügyminiszteri szintű V4-es találkozón elhangzottakkal – 

meghívást kaptak a Keleti Partnerség országainak 

ifjúságügyért felelős minisztériumai is. A tagállami 

aktualitások és jó gyakorlatok cseréjén túl megállapodás 

született arról, hogy a soron következő lengyel elnökség által 

tervezett négy ország ifjúságpolitikai helyzetét bemutató 

összehasonlító kiadványhoz az országok rendelkezésre 

bocsájtják a meglévő és nyilvános jelentéseiket, kutatásaikat. 

A prágai ifjúságpolitikai találkozó folytatásaként megvalósult 

2013. április 15-17-i varsói ifjúságpolitikai találkozón a 

polgárok közötti nemzeti és nemzetközi együttműködésének 

fontos szerepét vitatták meg. 

2012. és 2013. között is az Európai Unió soros elnökségei 

által meghatározott – az európai ifjúságpolitika megújított 

keretével összhangban álló – témák kerültek tanácsi szinten 

megvitatásra, és ezekhez a témákhoz kapcsolódó magas szintű 

dokumentumokat fogadott el a Miniszterek Tanácsa. A hazai 

tárcaközi koordináció és egyeztetés a vonatkozó 
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relevanciája van, azokra milyen lehetőségek 

nyílnak. 
kormányhatározatnak [Az Európai Unió döntéshozatali 

tevékenységében való kormányzati részvétel 

összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi 

Bizottságról szóló 1169/2010. (VIII. 18.) Korm. határozat] 

megfelelően zajlott. 

 


