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1. A kutatás célja, főbb módszerei 

 

A „The Needs of the NEET’s” elnevezésű kutatási projekt egy sajátos jellemzőkkel bíró fiatal 

populáció társadalmi jelenléte, a társadalmi-gazdasági életből való markáns kimaradása okán 

jött létre. A NEET (Not in Education, Employment, or Training) rövidítés azokra a fiatalokra 

utal, akik nem vesznek részt a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben. A projekt arra 

vállalkozott tehát, hogy feltérképezze ezen fiatalok szükségleteit, illetve azokat a lehetőségeket, 

amelyek alkalmasak az NEET fiatalok körébe tartozók bevonására társadalmi és gazdasági 

szempontból egyaránt hasznos tevékenységekbe. Mindezek alapján a projekt a következő 

célkitűzéseket vállalta fel: 

a. Az ifjúsági közösségépítés, mint tevékenység beemelése a résztvevő egyházi és civil 

szervezetek humán szolgáltatásai közé különös tekintettel a Z generáció társadalmi-gazdasági 

szerepvállalásának és közösségi attitűdjének növelésére. 

b. A NEET fiatalok társadalmi csoporttá válásának vizsgálata. 

c. A NEET fiatalok aktivizálására, társadalmi-gazdasági szerepvállalásának erősítésére 

irányuló módszerek, megoldási javaslatok feltérképezése. 

d. Az érintett korosztályok helyben maradásának, a helyi gazdasági vérkeringésbe történő 

bevonásának lehetőségeinek feltárása. 

e. A témában eddig kialakított nemzetközi jó gyakorlatok összegyűjtése. 

f. Nemzetközi együttműködési hálózat kialakítása annak érdekében, hogy a Kárpát-

medencében a fiatalok jövőbeni döntéshozói saját maguk és lakókörnyezetük jólétéért felelős 

és közösségtudatos térséget építsenek. 

 

A „The Needs of the NEET’s” elnevezésű projekt során egy nemzetközi összehasonlító kutatás 

megvalósítására is sor került. A kutatás célja az volt, hogy a vidéki fiatalság elvándorlásának 

és a helyi fiatal közösségek gyengülésének kihívásaival és azok kezelésével kapcsolatos 

rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyagot bővítése, megoldási javaslatokat 

fogalmazzon meg. A helyi viszonyokról begyűjtött információk a vidéki fiatalság helyben 

maradására és a helyi közösségek építésére alkalmas módszerek kidolgozását szolgálják. 

A projekthez kapcsolódó kutatás módszertani triangulációt alkalmazott, azaz a fenti kérdéseket 

többféle szempontból és többféle módszerrel vizsgálta nemzetközi összehasonlításban.  

Első lépésben az elérhető nemzetközi statisztikák (pl. Eurostat, nagymintás ifjúságkutatások) 

másodelemzésével gyűjtöttünk ismereteket a NEET fiatalok nemzetközi helyzetéről, különös 

tekintettel a projektbe bevont országokra (Magyarország, Szlovákia, Románia). Ezt követően a 

kutatási helyszínek demográfiai, munkaerőpiaci és oktatási szempontú statisztikáit gyűjtöttük 

össze, hogy egyfajta összefoglaló kontextust kapjunk, amelyben értelmezhetővé válnak a 

kérdőívekkel, fókuszcsoportokkal gyűjtött adatok. 

A szekunder források elemzését primer kutatással egészítettük ki. A projekt időtartalma alatt 

(2018-2020 között) online kérdőívet töltöttünk ki a közvetett célcsoport, azaz a 15-24 éves 

korosztály (Z generáció, s köztük a NEET populáció) tagjai között Magyarországon és 

Szlovákiában (290 kitöltő). Az ifjúsági kérdőív 35 kérdésből állt, jellemzően feleletválasztós 

jelleggel.1 

                                                 
1 A fiataloknak szóló kérdőív elérhető itt: http://needsoftheneets.egyutteuropaert.eu/kerdoivek/#ipt-fsqm-popup-

form-53 
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A NEET fiatalok aktivizálására, társadalmi-gazdasági szerepvállalásuk erősítésére irányuló 

módszerek vizsgálata esetében kiemelt szerepet kapnak azok a szervezetek és szakembereik, 

akik valamilyen formában kapcsolatban állnak a fiatalokkal. A kutatás keretében igyekeztünk 

megszólaltatni a NEET fiatalokkal érintkezésbe kerülő intézményesített keretekben működő 

humán szakemberek lehető legtágabb körét, hogy megismerjük a tapasztalataikat. A feltáró 

munka során kapcsolatba kerültünk a szociális és a kulturális ágazat képviselőivel, valamint az 

egészségügy képviselőivel is. Ily módon lehetőségünk nyílt arra, hogy ne csak szociokulturális 

és gazdasági szempontból tekintsünk rá a célcsoportra, hanem láthassuk az egészségügyi 

helyzetüket is, ami szintén jelentős befolyásoló tényező lehet aktivitásuk, vagy passzivitásuk 

megvalósulásában. 

A kutatás közvetlen célcsoportját a fent nevezett, a humán szolgáltatás valamely területén 

tevékenykedő szakértők alkották, azért természetesen körükben is vizsgálódtunk: 

véleménykifejtésre alkalmas, inkább nyílt kérdéseket tartalmazó online kérdőív (200 kitöltő)2 

és fókuszcsoportos beszélgetések keretében (182 adatközlő szakértő bevonásával) gyűjtöttünk 

adatokat. 

 

A primer kutatás kérdőívei a projekt honlapján 

A kérdőívek magyarországi kitöltésében az Együtt Európáért Alapítvány és hazai partnerei 

vállaltak szerepet, Szlovákiában és Romániában pedig külföldi együttműködő szervezeteink 

voltak segítségünkre. A kérdőív népszerűsítését, terjesztését a célcsoport körében intézményi 

email-címlistákon, a partnerek közösségi oldalain bonyolítottuk, ugyanakkor a 

projektidőszakban szervezett rendezvények alkalmával is felhívtuk a kitöltés lehetőségére a 

figyelmet. 

  

                                                 
2 A felnőtt szakértőknek készült kérdőív elérhető itt: http://needsoftheneets.egyutteuropaert.eu/kerdoivek/#ipt-

fsqm-popup-form-54 
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2. A NEET fiatalok helyzetének általános bemutatása nemzetközi összehasonlításban 

A kutatás megalapozásaként az elérhető nemzetközi statisztikák (pl. Eurostat, nagymintás 

ifjúságkutatások) másodelemzésével gyűjtöttünk ismereteket a NEET fiatalok nemzetközi 

helyzetéről, különös tekintettel a projektbe bevont országokra (Magyarország, Szlovákia, 

Románia).  

A NEET (Not in Education, Employment, or Training) fogalmat 2010 óta használják az Európai 

Unió szakpolitikusai. A NEET fiatalok, mint célcsoport átlagosan az EU-ban élő 15-29 éves 

korú fiatalok 16,5%-át teszik ki. Magyarországon 17% ez a kör, a projekt által érintett 

Szlovákiában pedig 20%, Romániában 20,6% (EUROSTAT 2018). 

 

 

 
A NEET fiatalok aránya a 20-34 éves korosztály körében, 2018 (%) Forrás: Eurostat 

 

A fent jelzett magas százalékarány azt jelzi, hogy a fiatalok közel 1/5-e jelenleg kimarad a 

társadalmi-gazdasági életből, ami érzékelhető hatást gyakorol országosan és regionális szinten 

is. Ugyanakkor ez nem csak regionális probléma: a projektben vizsgált jelenséghalmaz egész 

Európában jelen van és problémaként kerül értelmezésre.  

Az Európai Unió először 2010-ben foglalkozott a NEET fiatalok által „képviselt” 

magatartással, azóta időről időre terítékre kerül a téma kisebb-nagyobb megmozdulásokat 

indukálva. A megoldásra irányuló törekvésekben nyilvánvaló különbség van az Uniós országok 

között. A különbség nemcsak a rendelkezésre álló források tekintetében mutatkozik meg, 

hanem abban is, az mennyire tartják szükségesnek a probléma kezelését, valamint mennyire 

tartják sürgetőnek a megoldást. Az EU mindenesetre deklarálta a hozzáállását azzal, hogy 

pályázati forrásokat biztosított a téma kutatására és a megoldási lehetőségek feltérképezésére. 

Ezen a ponton válik elsődlegessé a gazdasági tényező, mert hiába van kimondott vagy 

kimondatlan szándék a megoldásra az egyes tagállamokban, ha nem ugyanolyan források állnak 

rendelkezésre. Ezért is látszik indokoltnak, hogy a projekt keretében a régiónkban, azon belül 
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is konkrétan a Kárpát-medencében tapasztalható feltételrendszerekből kiindulva keressük a 

nemzetközi jó gyakorlatokat. 

A projektbe bevont szervezetek ebben a térségben tevékenykednek és mondhatni, hogy napi 

szinten találkoznak a problémával. Ez egy olyan bázis lehet, amire bátran építhetünk vállalt 

céljaink megvalósításakor. Amikor tehát egy nemzetközi együttműködési hálózat kialakítását 

tűzzük ki célul nem kisebb dologra vállalkozunk, mint a hosszú távon érvényesülő megoldás 

megtalálására. Az ezzel kapcsolatos hipotézisünk kiindulópontja az a feltételezés, hogy a jövő 

a felelősségtudatos, önmaguk jólétéért tenni akaró és tudó, egymással együttműködő 

közösségek alkotta régióké, amelyben helye van a szolidaritásnak ugyan úgy, mint az igazságos 

teherviselésnek.  

Az elmúlt évtized tapasztalatai azt mutatják, hogy bár számos egyházi és civil szervezet 

működik a térségben, aktivitásukkal eleddig jellemzően csak azokat a fiatalokat tudták 

megszólítani, akik kívül esnek a NEET fiatalok körén. Ők azok, akiket kevésbé szippantott be 

a virtuális világ. Bár jelen vannak a különféle virtuális közösségi platformokon és aktívan 

használják az ezek nyújtotta lehetőségeket, de a közösségi és kapcsolati igényeiket sokkal 

inkább a „face to face” interakciókban igyekeznek megélni, a közösségi médiát főként 

eszközként használják ehhez. Szintén ők azok, akik nemcsak érdeklődnek a közélet dolgai iránt, 

de véleményüket hajlandók az aktuális választásokon is kifejezni. Gazdaságilag aktívnak 

tekinthetők, illetve hajlandók végig járni az oktatás nyújtotta útvonalakat és a megszerzett 

képzettségeiket, képességeiket szeretnék hasznosítani. Tulajdonképpen a fiataloknak ez a 

csoportja az, akik külső segítség nélkül is járják az útjukat és saját (vagy családi) elhatározásból 

vesznek részt a lehetőségeket nyújtó programokban. 

Sokkal nehezebb a dolga az említett szervezeteknek azokkal, akik mindezeket az útvonalakat 

nem akarják bejárni, nem kívánnak részt venni a jelenlegi társadalmi-gazdasági életben, 

ellenkezőleg, inkább igyekeznek távol tartani magukat ezektől a terektől. Van véleményük a 

dolgokról és azt pont ezzel a távolságtartással fejezik ki. Nem tudnak, vagy nem akarnak 

beilleszkedni egy általuk nem elfogadható közegbe, mert nem bíznak a politikában, az 

intézményesített rendszerekben, nem találják bennük azokat a dolgokat, amire szerintük 

szükségük van. Ehelyett inkább a virtuális világot választják. A virtuális térben egymás között 

élnek szociális életet, amiben egyébként igen aktívak tudnak lenni. Jellemző rájuk, hogy olyan 

közegeket keresnek – bárhol legyen az –, amelyekben a világlátásuknak jobban megfelelő 

körülmények között létezhetnek. Emiatt többen választják, hogy más országokba költöznek. 

Ilyen kondíciók mellett nem egyszerű feladat megtalálni az utat a NEET fiatalokhoz, úgy 

szólítani meg őket, hogy arra érdemi, pozitív válasz szülessen. 

Nemzetközi összehasonlításban a Kelet-közép Európai térségben élő NEET fiatalok főbb 

jellemzői a következők:  

 

 létszámukat tekintve az európai átlag felett reprezentáltak 

 lényegesen több lányt/nőt érint a jelenség, mint fiút/férfit 

 főként inaktivitásban vannak 

 sokan közülük magasan képzettek 

 nem rendelkeznek munkatapasztalatokkal, vagy  

 elbocsátott munkavállalók 

 

A NEET fiatalok sokféleségére vonatkozó 2016-os Eurofound kutatás hét alcsoportot alkotó 

kategorizálást vezetett be az ifjúság e csoportja összetételének jobb megértése érdekében. Az 

alcsoportok a következőképp kategorizálják a NEET fiatalok heterogén csoportját: 

 

1. Rövid ideje (kevesebb mint egy éve) munkanélküli, munkakereső fiatalok, 

kevésbé sérülékeny csoportja. 
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2. Hosszú ideje (több mint egy éve) munkanélküli, munkakereső fiatalok csoportja, 

akiknél magas a társadalmi kirekesztődés és az elszigetelődés kockázata.  

3. Családi kötelezettségek miatt munkaképtelen csoport, akik gyermekek, vagy 

cselekvőképtelen felnőttek gondozását, vagy más családi kötelezettségeket 

viselnek. Többnyire nők alkotják e csoportot, akik között vegyesen találunk 

sérülékeny és kevésbé sérülékeny eseteket. 

4. Újrakezdők csoportja, akiknél a munkában állás, vagy a beiskolázás már 

megtörtént, ezért hamarosan kikerülnek a NEET fiatalok csoportjából. 

5. Elcsüggedt fiatalok csoportja, akik úgy hiszik nincsenek munkalehetőségek 

számukra és nem is keresnek már munkát. Az ebbe a csoportba tartozó 

fiataloknál magas a kockázata a társadalmi kirekesztődésnek és az egész életen 

át tartó munkaerőpiaci elszigetelődésnek. 

6. Betegség, fogyatékosság miatt munkát nem kereső fiatalok csoportja, akik 

körében nagyobb társadalmi támogatásra lenne szükség, mert nem képesek 

fizetett munkát végezni. 

7. Egyéb NEET fiatalok heterogén csoportja, akik körében vegyesen találunk 

sérülékeny és privilegizált helyzetű fiatalokat, illetve olyanokat akik alternatív 

(pl. művészi) karrier útvonalak járnak be. 

 

 
 
A NEET fiatalok hét alcsoportja. Forrás: Eurofound3 

 

Az Eurofound fenti kategorizációjának célja a politikai döntéshozók informálása annak jobb 

megértésében, hogy kik a NEET fiatalok, és a megfelelő támogatási intézkedések 

kialakításának elősegítése. 

                                                 
3 https://www.eurofound.europa.eu/topic/neets 

https://www.eurofound.europa.eu/topic/neets
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Könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogy a NEET fiatalokra egyfajta devianciaként 

tekintünk. Fontos tisztázni, hogy nem erről van szó. Ahogy láthattuk rendkívül heterogén az 

összetételük, és az is tény, hogy vannak közöttük rétegek, melyek hajlamosabbak a lefelé 

csúszásra, mint a kiemelkedésre. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a legtöbbjük nem 

feltétlenül önhibájából nem növeli hivatalos csatornákon keresztül a humántőkét, és csak 

átmenetileg tagja a NEET fiatalok névvel illetett csoportnak. Akkor tudunk számukra 

megoldást kínálni, ha a lehetőséget látjuk bennük arra, hogy képesek kiemelkedni a számukra 

sem kellemes helyzetből.  

A NEET fiatalokkal kapcsolatosan eddig kialakított európai jó gyakorlatok a 

megközelítésmódja elsősorban a prevenciót helyezi előtérbe. Ennek megfelelően az első 

témakör az iskolaelhagyásra koncentrál: milyen intézkedésekkel lehet megelőzni az 

iskolaelhagyást, valamint ezzel párhuzamosan a már iskolát elhagyók az oktatási 

intézményekbe történő visszaintegrálására alkalmas intézkedésekre. Ha sikerül elérni, hogy a 

gyerekek befejezzék a megkezdett iskolát és megszerezzék az általa nyújtott képzettséget, a 

következő neuralgikus pont, hogy mit kezdenek ezzel a képzettséggel. Mivel sokan ezen a 

ponton lépnek ki a rendszerből fontos, hogy olyan intézkedések is kidolgozásra kerüljenek, 

amelyek alkalmasak arra, hogy a végzetteket a munka világába tereljék. Erre leginkább még az 

aktív iskolai évek alatt van lehetőség a megfelelő orientáció alkalmazásával. 

A térségi jellemzők között ott találjuk az elbocsátottakat, ami egyrészt arra utal, hogy az iskola 

és a család nem tudta felkészíteni a munka világára a tanulókat, másrészt, hogy a pályakezdők 

sok esetben nem kapják meg a lehetőséget arra, hogy beletanuljanak a munka világába, hogy 

megismerjék és alkalmazkodni tudjanak az adott munkahely szabályihoz, szokásaihoz, ezért 

kiemelt figyelmet kell fordítani olyan intézkedések kidolgozására, amelyek képesek megadni 

az ehhez szükséges időt. Ezáltal csökkenthető a munkáltatói türelmetlenségből elbocsátott 

pályakezdők száma. Ezen ponton kell hozzásegíteni a fiatalokat a hiányzó munkaerőpiaci 

készségek megszerzéséhez, elérni, hogy minden szempontból alkalmazhatóvá váljanak, 

valamint gondoskodni a valamilyen szempontból hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáról, hogy 

ők is alkalmassá váljanak a munkaerőpiacon való megjelenésre. A helyzet kormányzati szinten 

történő stratégiai szintű kezelésére egy Európai Uniós kezdeményezés szolgál alapul, melyre 

korábban már utaltunk. Ez az Ifjúsági Garancia Program, mely Magyarországon is működik. 

Az Ifjúsági Garancia Program a tagországok összességének a kötelezettségvállalása, miszerint 

gondoskodnak arról, hogy minden 25 éven aluli fiatal  

 

 színvonalas állásajánlatot kapjon, 

 illetve színvonalas továbbképzésben, 

 tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy 

 gyakornoki képzésben részesülhessen 

 

A magyar kormány 2015-ben elindította és azóta is működteti az Ifjúsági Garancia Rendszert 

Magyarországon. A program ezen belül főként a munka világába való bevezetés lehetőségére 

koncentrál. Ezt a GINOP 5.2.5, valamint a GINOP 5.2.4-16 és a GINOP 5.2.4-19 pályázatok 

keretében elnyerhető foglalkoztatási támogatás keretében teszi.  Ahogy a következő a 

megyénként elnyert pályázatok számát bemutató diagramon is látszik jelentős számú pályázat 

került támogatásra. 
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Forrás: Az Ifjúsági Garancia Program tapasztalatai – Gede Eszter kancellár, Győri Szakképzési Centrum 2019. 

november 5. 

 

Magyarországon az iskolarendszer, azon belül különösen a Nemzeti Alaptanterv 

megváltoztatása az eddigi tapasztalatok szerint sokkal inkább növeli a NEET fiatalok számát, 

és rontja az esélyeiket a munkaerőpiacra való bekerülésre, mint támogatná azt. A pedagógusok 

felé támasztott követelmények – bár arra lennének hivatottak, hogy a felhígult pedagógus 

társadalmat magasabb minőségű oktatásra sarkallják – inkább az ellenkező irányba hatnak, 

amennyiben növelik a pályaelhagyók egyébként sok éve magas számát. A túlzott 

adminisztrációs terhek, a minősítési rendszer teljesítésével járó plusz feladatok épp a tanításra 

fordított felkészüléstől veszik el az időt, így akinek nincs évtizedes tapasztalata a tanításban 

aligha képes megfelelő színvonalon felkészülni és megtartani az óráit. Ráadásul ezek az 

intézkedések negatívan hatnak a pedagógusok általános morális állapotára is. Ezek után nem 

csoda, ha egyre kevesebben képesek vagy hajlandók arra, hogy megfeleljenek a 

követelményeknek. A pályán maradók között az elhivatott pedagógusokat találjuk, ők 

sajnálatosan a kissebséghez tartoznak, és főként azokat, akik nem tudnak, vagy nem akarnak 

váltani, beletörődtek a helyzetbe. Általánosságban elmondható, hogy az oktatás színvonala 

csökkenő tendenciát mutat. Ezt támasztják alá a PISA felmérések eredményei is, ahol a magyar 

tanulók évről-évre rosszabb eredményeket érnek el. A szakképzés is átalakításra kerül, aminek 

a végső formája napjainkban kezd kirajzolódni. A jól működő duális képzési rendszert teljesen 

újra gondolta a kormányzat, aminek a következményei még nem felmérhetők. Az eddigi 

információk szerint a finanszírozás átalakítása nem fogja ösztönözni a vállalkozásokat a tanulók 

foglalkoztatására, a tanulói munkaszerződések megkötésére. Ha ez a ma még előzetes vélemény 

tendenciaként válik valósággá, akkor csökkenni fog a szakmai gyakorlatot is megszerezni képes 

fiatalok száma, így a munkaerőpiacra eséllyel belépni képesek száma is.  
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Úgy tűnik, a közoktatás színvonalának csökkenése következményeként nem képes 

maradéktalanul felkészíteni a diákokat a felsőoktatásba való bejutásra, ezzel párhuzamosan 

szigorodtak a felvételi követelmények. Mindennek egyenes következménye, hogy csökken a 

felsőoktatásba eséllyel jelentkezők száma is. Az idei jelentkezési adatok – több  mint 20%-kal 

csökkent a jelentkezők száma országosan – is mutatják, hogy sokkal kevesebben vállalták a 

felvételi megmérettetést, mint a korábbi években.4 Különösen így van ez például a pedagógus 

szakokon, ami kiemelt életpálya modell kellene legyen a kormányzat szándéka szerint. A 

kevesebb hallgató kevesebb végzőst jelent néhány éven belül.  

A Szakképzés 4.0 program teljesen átalakította az iskolarendszerű és a iskolarendszeren kívüli 

szakmai képzések rendszerét. A több, mint 400 szakmát tartalmazó OKJ (Országos Képzési 

Jegyzék) drasztikus szűkítése nyomán létrejött Szakmajegyzék azt a 175 szakmát tartalmazza, 

amiket iskolarendszerben oktatnak és államilag elismert szakmai végzettséget ad. A többi 

korábban elismert szakma gyakorlatilag kikerült ebből a körből és a piaci szükségletekre bízza 

a továbbiakat. Ez a változás abba az irányba mutat, hogy a gazdálkodó szervezetek számos 

területen maguk kell kiképezzék, és a számukra szükséges tudással, képzettséggel ellássák a 

munkavállalóikat. A vállalatoknak ennek biztosítására lehetőségük van kapcsolódni a duális 

szakképzés rendszeréhez, finanszírozhatják a felnőttképzési vállalkozásoknál meghirdetett 

programokat, illetve belső képzések formájában is történhet a szükséges kiképzés. Másik 

megoldásként a – szintén átalakított – felnőttképzési rendszer keretében végezhetők el ezek a 

képzések. 

A fentiek mellett számos civil szervezet, valamint az egyházi szervezetek is gondot fordítottak 

az érintett korosztályok segítésére mindhárom országban. Ezek között találjuk a kutatásban 

résztvevő szervezeteket is, akik kialakították a sajátos programjaikat. 

A különféle programok és a törvények által biztosított feltételek nyomán az elmúlt tíz évben 

pozitív és negatív irányú változásokat is megfigyelhettünk a vizsgált országokban. Amíg az 

Európai Unió átlagában inkább minimálisan csökkenő, addig Romániában, Szlovákiában 

először negatív, majd inkább pozitív irányú változást, Magyarországon pedig inkább kis 

mértékben növekvő tendenciát mutat a képzésben résztvevő fiatalok számának alakulása. A 

vázolt folyamatok alakulása a vizsgálattal érintett országokban a képzésben résztvevők 

tekintetében némi optimizmusra ad okot. 

                                                 
4 Beszakadt a felsőoktatásba jelentkezők száma – HVG 2020. április 14. 
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Forrás: Eurostat 

 

Az EU tagállamokban működtetett Ifjúsági Garancia Programok hatása egyértelműen a pozitív 

tendenciát erősíti az elmúlt 10 év távlatában. Megfigyelhető, hogy amíg a 2010-es évtized első 

felében inkább stagnált, illetve enyhén emelkedő tendenciát mutatott a NEET fiatalok száma, 

addig 2015-öt, az Ifjúsági Garancia Programok indulását követően megfordult a folyamat. 2019 

év végére az EU átlagát tekintve 15,5%-os csökkenést láthatunk. Hasonló arányt 

tapasztalhatunk a kutatás által vizsgált három ország tekintetében is: Romániában 18.01%, 

Szlovákiában 15,6%, Magyarországon 13,6% a csökkenés aránya a 2015-ös évhez képest, a 

korábbi évek magasabb rátáihoz viszonyítva pedig még nagyobb arányú a változás. 
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Forrás: Eurostat 

 

Az eddigiek alapján megállapítható, hogy a NEET fiatalokról való gondoskodás vázolt 

módszerei több szempontból is pozitív változásokat hoztak mindhárom országban.  

A 2016-os ifjúságkutatás adatai alapján nem jelenthetjük ki, hogy a 15-29 éves fiatalok ne lettek 

volna a munkaerőpiac aktív tagjai, mivel 19 éves kortól valamilyen keresőtevékenységet 

végzett minden második fiatal személy.Az elégedettségi szinteket mérő adatok visszaigazolják 

a pozitív folyamatok hatásait is, de differenciára mutatnak rá az úgynevezett problématérképen 

is illusztrált adatok mind Vajdaságban, Erdélyben, mind Kárpátalján, így a regionális 

különbségekre következtethetünk. Amennyiben a fiatalok önképére helyezzük a hangsúlyt, 

akkor az mutatkozik, hogy tehetségesnek tartsák magukat, valamint gyorsan képesek tanulni. 

Ugyancsak körvonalazódik a külföldre költözés gondolata is a fiatalokban, de többnyire nem 

terveznek külföldön maradni tartósan. 

Sajnos nem ilyen pozitív a kép, ha az elmúlt egy év foglalkoztatási adatait vizsgáljuk az érintett 

korosztály vonatkozásában. Az áttekintett időszakban eltérő mértékű változások zajlottak a 

kutatásban résztvevő három országban. Romániában csökkent a fiatal munkanélküliek száma 

egy év távlatában, Magyarországon és Szlovákiában 2019 májusához képest nőtt és 2020 május 

– július adataiban látható csökkenés. Hasonló képet mutatnak az EU átlag számai is. A vizsgált 

időszakban bekövetkezett Covid 19 járvány hatására meghozott vészhelyzeti intézkedések 

egyértelműen negatívan hatottak a gazdaságra, így természetesnek vehetjük, hogy hatással van 

a grafikonban látható számokra is. Az első hullámban országonként eltérő kezelési módszereket 

alkalmaztak a kormányok a gazdaság működése szempontjából is. Nemcsak a leállás mértéke 

és időtartama hatott ebben az időszakban, hanem a gazdasági szereplők, azon belül is különösen 

a munkavállalókról való gondoskodás módja is. Ehhez igazodott a vállalkozások magatartása 

is. Ahol az állam támogatta a munkahelyek megtartását, ott kisebb, ahol ez a támogatás 

elmaradt, ott nagyobb mértékű elbocsátást tapasztalhattunk, ami elkerülhetetlenül hatással volt 
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a NEET fiatalok csoportjára. Amint az első hullám elkezdett lecsengeni és a gazdaság kezdett 

beindulni, újra javuló tendenciát mutattak a számok. 

 

 
Forrás: Eurostat 

 

A fentiekben vázolt információk alapján levonható a következtetés, hogy az állami, illetve 

Európai Uniós forrásokból finanszírozott programok javították a NEET fiatalok helyzetét, 

növelték a lehetőségeiket abban a tekintetben, hogy sikerüljön őket képzésbe vonni, illetve 

segítséget kapjanak a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez. Az is látható, hogy ez a 

gondoskodás csupán egy nem elhanyagolható szeletét fedi le az érintett korosztállyal való 

szükséges foglalkozásnak. Azok számára jelentenek valódi lehetőséget ezek a programok, akik 

készen állnak a bennük való részvételre. Emellett jelentős számban találunk olyan fiatalokat, 

akik még nem állnak készen, így nem tudnak részt venni bennük. Látható, hogy képessé tétel 

jelentős feladatára jelenleg nincs igazán hatékony válasza a hivatalos szerveknek, így ennek 

megoldása a már eddig is a témában aktív civil és egyházi szervezetekre hárul, melyek szerepe 

ezáltal felértékelődik.  

 

  

14,8

16,7 17,3 17,4

10,6

15,9
15,2

14,1

17,5 16,9 16,9

na.

16,7

20,5
19,7 19,8

0

5

10

15

20

25

2019. május 2020. május 2020. június 2020. július

NEET fiatalok foglalkoztatási rátájának alakaulása a kutatással 
érintett országokban és az EU átlaga

EU Magyarország Románia Szlovákia



 14 

3. A kutatási helyszínek bemutatása demográfiai, munkaerőpiaci és oktatási szempontból 

A kutatás határon átívelő módon valósult meg magyarországi, szlovákiai és romániai 

helyszíneken. A kutatás földrajzi kereteit egyrészről a projekt külföldi együttműködő 

partnereinek székhelye5 határozta meg, másrészről pedig a magyarországi kutatásban arra 

törekedtünk, hogy egy olyan régióban vizsgálódjunk, ami a helyi gazdasági-társadalmi 

viszonyok szempontjából jobban „rászorul” figyelmünkre. A fenti indoklásból kiindulva e 

fejezetben Nógrád megye, a szlovákiai Lévai járás, valamint a romániai Hargita és Kolozs 

megyék demográfiai, munkaerőpiaci és oktatási szempontú bemutatását végezzük el. 

 

Nógrád megye, Magyarország 

 

Kedvezőtlen demográfiai adatok, öregedő lakosság, közel négy évtized alatt 20 %-al csökkenő 

népesség, kedvezőtlen „korfa”, gazdasági teljesítmények visszaesése, egyes falvak 

elnéptelenedésének veszélye, növekvő elvándorlás jellemzi Nógrád megyét, ami nem könnyíti 

meg az ott élő fiatalok oktatási és munkaerőpiaci részvételének sikerességét.6  

 

 
A népesség számának alakulása Nógrád megyében 1980-2011 között. Forrás: KSH 

 

A megye lakónépességének 18%-a Salgótarjánban, 24%-a a többi öt városban, 58%-a a 

községekben élt. A fogyás mértéke Salgótarjánban drasztikus, 12%, a többi városban 4, a 

községekben 6,5% volt. A megye településszerkezetét – mint ismert – a kisebb lélekszámú 

települések dominálják. Legnagyobb mértékben Garáb, Felsőtold, Kisecset, Szécsénke, 

Debercsény népessége fogyott, 34 és 25% között, ami előrevetíti e kistelepülések 

elnéptelenedését. 

A lakosság nemek szerinti megoszlása viszonylag kiegyenlített, 2011-ben 105 659 nőt és 96 

768 férfit tartottak számon a megye állandó lakossága között. Ugyanakkor a két nem (férfi, nő) 

korösszetétele eltérő. Például a férfiak 50%-a 40 évnél fiatalabb, a nőknél ez az arány csak 42%. 

2001 és 2011 között a fiatal aktív korúak részaránya a férfiaknál 1,4, a nőknél 2%-ponttal 

                                                 
5 Szlovákiából az Ipolysági Cserkészcsapat Polgári Társulása (SAAG SCOUTING) és az Ipoly Unió a Lévai 

járásban található Ipolyságban székel, Romániából a Márton Áron Gimnázium Alapítvány a Hargita megyei 

Csíkszeredában, az Erdélyi IKE, valamint az Erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács a elsősorban a Kolozs megyei 

Kolozsváron fejti ki tevékenységét. 
6 Forrás: KSH. http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_12 
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mérséklődött. A 60 éves és idősebbek aránya a férfiaknál 2,8, míg a nőknél 4,1%-ponttal 

emelkedett. 2011. évi adatok szerint száz aktív korúra 24 gyermek- és 42 időskorú személy 

jutott. 

 

 
Nógrád megye lakosságának nemek szerinti megoszlása 2011-ben. Forrás: KSH 

 

A megye lakosságának korcsoportok szerinti megoszlásából azt látjuk, hogy a korfa 

kedvezőtlen, a lakosság elöregedése jellemző, a fiatalok aránya alacsony. A népesség 

elöregedését mutatja, hogy 2001-hez képest 2011-re a gyermekkorúak száma 21%-kal, a fiatal 

aktív korúaké 13, az idősebb aktív korúaké 6,2%-kal csökkent. Ugyanekkor a 60 éves és 

idősebb népesség száma 6,4%-kal nőtt. A 15-24 éves korosztály, azaz a Z generáció aránya a 

megye lakosságán belül 2011-ben 11,5% volt.  

 

 
Nógrád megye népességének korcsoportok szerinti megoszlása 2011-ben. Forrás: KSH 
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A kedvezőtlen demográfiai mutatók, alacsony születésszám mellett, Baráthi Ottó7 a nógrádi 

népességváltozás okait feltáró tanulmányában arra is rámutat, hogy jelentős, 4,6 ezer főnyi 

vándorlási veszteség isérte a megyét 2001 és 2011 között. Valamennyi járásban negatív 

vándorlási egyenleg alakult ki. A legnagyobb migrációs veszteség a Salgótarjáni járásban volt, 

ezt a Bátonyterenyei járás követte.  

 

 
A népességszámot alakító népmozgalmi események arányszámai8 

 

A megyében ugyan növekszik a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők száma és aránya, 

és csökken azoké, akik alapfokú végzettséggel sem rendelkeznek. Ennek ellenére az 

iskolázottsági mutatók rosszabbak az országosnál. 

  
a népesség iskolai 

végzettsége 2011 

a népesség 

százalékában 

Általános iskola első évfolyamát sem végezte el 1 164 0,6 

Legalább általános iskola 8. évfolyam 160 498 92,8 

Legalább érettségi 64 322 38,8 

Egyetem, főiskola stb. oklevéllel 17 146 11,4 
Iskolai végzettség Nógrád megyében 2011-ben9 

 

Nógrád gazdaságilag negatív pályán mozog. Az 1 főre jutó GDP az országos % -ában 2010-

ben 44,8, 2016-ban 43,4% volt, ami nemhogy az országban, de az „észak-magyar” régióban is 

sereghajtónak számít. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 http://epa.oszk.hu/03200/03286/00150/pdf/EPA03286_palocfold_2018_1_085-096.pdf 
8 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/mesz/12_no.pdf 
9 Forrás: KSH. http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_12 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_12
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Lévai járás, Szlovákia 

 

A Lévai járás a Nyitrai kerület (megye) részét képezi. A Lévai járás második legnagyobb 

városa, Ipolyság, mely a magyar-szlovák határon fekszik.  

A 2011-es népszámlálás során a járásnak összesen 115 367 lakosa volt, melyből a magyar 

nemzetiségű lakosok száma 38 085 fő volt. Ezzel a magyarok alkotják a közigazgatási egység 

teljes lakosságának harmadát (33 százalék). Ipolyság lakossága a felmérés idején 7624 fő volt, 

közülük 4410 személy volt magyar, 2959 pedig szlovák nemzetiségű. Az egyéb etnikumhoz 

tartozók száma elenyésző a városban. Korábban Ipolyságnak számottevő zsidó lakosa volt, ám 

őket 1944-ben koncentrációs táborokba hurcolták.  

A 2011. évi népszámlálás – megerősítve az évenkénti népmozgalmi adatokat – rávilágított, 

hogy a város lakossága az előző, 2001-es felméréshez képest tovább csökkent. 1991-ben még 

8551 lakosa volt Ipolyságnak (ebből 5562 magyar, 2885 szlovák), 2001-ben már csak 8061. A 

2001. évi népszámláláskor 5015-en vallották magukat magyar nemzetiségűnek, 2787-en pedig 

szlováknak.  

 

Év/Nemzetiség Összesen Szlovák Magyar Egyéb Ismeretlen 

2001 8 061 2 787 5 015 235 24 

2011 7 624 2 959 4 410 193 62 

Ipolyság lakossága nemzetiség alapján a 2001-es és a 2011-es népszámlálás során 

 

A népszámlálási adatsorokból látható, hogy a város lélekszáma tíz év alatt hat, húsz év alatt 

pedig 11 százalékkal csökkent. Ez idő alatt a szlovákok száma enyhe ütemben ugyan, de 

növekedett (mintegy hat százalékkal), a magyarok száma viszont tíz évenként 10 százalékkal 

csökkent, meghaladva ezzel a város összlakossága csökkenésének ütemét. Figyelemre méltó, 

hogy a magyarság arányának városon belüli csökkenése megfelel a teljes felvidéki magyar 

közösségben mért arányváltozásnak. Az adatok alapján kijelenthető, hogy a magyarság 

számának csökkenése nem magyarázható pusztán a rossz demográfiai trendekkel, azaz a  

természetes fogyással. Feltételezhetően a nemzetiségváltás (asszimiláció) nagy szerepet játszik 

a magyarság számának jelentős csökkenésében, de nem hagyható figyelmen kívül az a tény 

sem, hogy határváros révén sok magyar nemzetiségű dönthet úgy, hogy Magyarországra 

költözik.  
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Ipolyság lakosságának nemzetiség szerinti megoszlása a 2011. évi népszámlálás adatai alapján (%) 

 

Az asszimilációs trendekre, az identitásváltásra, valamint a kettős identitással rendelkezők 

feltételezhetően nagy számára utalnak a 2011-es népszámlálás anyanyelvre vonatkozó adatai. 

A felmérés szerint Ipolyság lakosságának anyanyelv szerinti megoszlása a következő: 4839 

(63,5 százalék) magyar, 2468 (32,4 százalék) szlovák.  

 

 
Ipolyság lakosságának anyanyelv szerinti megoszlása a 2011. évi népszámlálás adatai alapján (%) 

 

2019-re a város lakossága a korábbi éveknek megfelelő ütemben tovább csökkent a 2011-es 

7624 főről. 2019-ben 7219 lakosa volt Ipolyságnak, közülük 3831 volt nő, 3388 pedig férfi, 

vagyis 100 női lakosra 88,4 férfi jutott. A városban 2019-ben 70 gyermek született; közülük 

minden második gyermek házasságon kívül született. 88-an haltak meg tavaly a városban, 

vagyis Ipolyság lakossága 2019-ben 18-cal csökkent a természetes fogyásnak köszönhetően. A 

város migrációs egyenlege tulajdonképpen kiegyensúlyozott: 88 beköltözőre 89 kiköltöző lakos 

jutott. Ipolyság népmozgalmi egyenlege hasonló, mint a közigazgatási egységé, azaz a Lévai 

járási. A Lévai járásban tavaly 968 születésre 1244 halálozás jutott, azaz 279-cel csökkent a 

közigazgatási egység lakossága a természetes fogyásnak köszönhetően.  

39
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Szlovák Magyar Ismeretlen Egyéb
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Ipolyság lakosságának korosztályok szerinti megoszlása a 2011-es népszámlálás alapján (%) 

 

Láthatjuk, hogy a város korosztályos adatai szerint kedvezőtlen a demográfiai folyamatok 

iránya: nagyon nagy arányt képeznek a 65 évnél idősebbek (18 százalék), míg a 15 évnél 

fiatalabbak aránya csupán 14 százalék. Az öregedési index a népesség korösszetétele 

változásának és az elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai 

jövő szempontjából van kiemelt jelentősége. Az index az időskorú – 65 évesnél idősebb – 

népességnek a gyermekkorú – legfeljebb 14 éves – népességhez viszonyított arányát fejezi ki. 

Amennyiben Ipolyság városának öregedési indexét vizsgáljuk, úgy láthatjuk, hogy annak 

értékei jóval kedvezőtlenebbek az országos adatnál, de némileg kedvezőbbek a kerületi és a 

járási adatoknál. 2019-ben pedig az index Ipolyság esetében 127,45, a Lévai járásban 133,78, a 

Nyitrai kerületben 132,35 országosan pedig 104,8. A rossz demográfiai kilátások elsősorban a 

régió kedvezőtlen fekvésének, az ebből adódó szerényebb gazdasági lehetőségeknek 

köszönhetők. Az országos átlaghoz képest alacsonyabbak a jövedelmek, és a fiatalabb 

korosztályok tagjai a továbbtanulás, valamint a munkavállalás miatt külföldre (elsősorban 

Magyarországra, kisebb arányban Csehországba, valamint a különböző nyugat-európai 

országokba), valamint a fővárosba vándorolnak el.  

Ipolyságban kis lélekszámú roma közösség él. A 2011-es népszámláláskor számuk mindössze 

33 volt, a 2019-es Roma Közösségek Atlasza 289 romát azonosított be a városban. Többségük 

szlovák anyanyelvű, körükben nem tapasztalhatók a hátrányos helyzetre utaló körülmények.  

A város felekezetek szerinti megoszlása alapján elmondhatjuk, hogy a helyi népesség jelentős 

része római katolikus vallású. Számuk 6168, azaz a teljes lakosság mintegy négyötödét (80,90 

százalék) alkotják. A református közösséghez tartozók száma mindössze 142 volt a 2011. évi 

népszámlálás során, ami a lakosság alig két százalékát jelenti. Az Ipolysági Református 

Egyházközség a Barsi Református Egyházmegyéhez tartozik 30 további egyházközséggel 

egyetemben. Történetileg a református egyház helyi története visszanyúlik a magyarországi 

reformáció időszakába, amikor a város lakossága áttért a református vallásra. Azonban az 

ellenreformáció kegyetlen módon semmisítette meg a református közösséget. Az egyházközség 

újjáalapítására csak 2008-ban került sor a református templom alapkövének letételével. 

Némileg nagyobb vallási közösséget alkotnak az evangélikusok, akik a lakosság három 

százalékát teszik ki. 4,6 százaléka az ipolyságiaknak nem nyilatkozott vallási hovatartozásáról, 

8,1 százalékuk (616 fő) pedig nem vallásos.  
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Ipolyság lakosságának felekezetek szerinti megoszlása a 2011. évi népszámlálás adatai alapján 

 

A Lévai járás az 1923-as megalakulásakor a mai járás területénél sokkal kisebb területet fedett 

le: számos mai községe az akkori Zselízi, Ipolysági, Verebélyi és Aranyosmaróti járások részét 

képezte. Az 1960-as csehszlovákiai közigazgatási reformmal a Lévai járáshoz csatolták a 

megszüntetett Zselízi járást és az Ipolysági járást, és az így kialakult közigazgatási egységet a 

Nyugat-Szlovákiai kerületbe sorolták be. A terület ma a Nyitrai kerülethez tartozik. Mind a 

járási határok, mind pedig a kerületi határok megrajzolásakor vezérlő elv volt, hogy a 

magyarság a lehető legkisebb arányt képviselje a közigazgatási egységen belül.  

Amint Farkas György az Etnikai változások a Lévai járásban című munkájában megállapítja, a 

közigazgatási egység földrajzi helyzetének elemzéséből kitűnik, hogy egy periferikus és 

átmeneti jellegű tájegységről van szó. Ez a térség a kisebb dél-szlovákiai régiók 

államhatármentén húzódó sávjában mintegy kapcsot képez az országot kettészelő „nagy 

törésvonal” két oldalán fekvő, szinte minden tekintetben leszakadófélben levő keleti, és a 

dinamikusabb, az országhatáron belül eső legközelebbi fejlődési pólushoz, Pozsonyhoz 

felzárkózni képes nyugati régiók között. Népességének nemzetiségi összetétele kapcsán 

megállapítható, hogy a járás – a határain belül élő magyar nemzetiségű népesség mintegy 30 

százaléknyi arányával – szintén átmeneti helyet foglal el az egyértelműen magyar többségű, 

valamint a már csak szórványhelyzetben élő magyar nemzetiségűek által lakott déli térségek 

között. Közelebbről megvizsgálva a területet, láthatjuk, hogy ebben a járásban mind a 

nemzetiségileg viszonylag egységes, mind a vegyesen lakott térségekre találunk példákat.  

A járáson belül összesen 89 települést találunk, melyek közt négy város található: Léva (34 844 

lakos), Ipolyság (7624 lakos), Zselíz (7186 lakos) és Garamtolmács (3823 lakos). A városi 

népesség száma 53 477 fő, vagyis a Lévai járás lakosságának 46 százaléka él városban és 54 

százaléka falun. A magyar nemzetiség részaránya 55 településen haladja meg a 10 százalékot.  
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A Lévai járásban élők megoszlása a városi és a falusi népesség aránya szerint 

 

A Lévai járásban a 2019/2020-as tanévben 24 magyar, illetve magyar-szlovák közös igazgatású 

óvoda működött, melyeket összesen 484 gyermek látogatott. A 24 óvoda közül 22 

önkormányzati fenntartású, egyet a református egyház, egyet pedig a római katolikus egyház 

tart fenn. Amint az alábbi táblázatból kitűnik, a járásban a kedvezőtlen demográfiai folyamatok 

ellenére – kisebb kilengések mellett – stagnált az óvodát látogató gyerekek száma. Ez 

elsősorban annak köszönhető, hogy Szlovákiában csak az óvoda utolsó éve kötelező, 

ugyanakkor a magyar családok felé több irányból (Rákóczi Szövetség, magyarországi 

nemzetpolitikai államtitkárság, egyházak, civil szervezetek) is jelentős mértékű kampány folyik 

annak érdekében, hogy gyermeküket mielőbb, lehetőleg már három éves kortól magyar 

óvodába írassák. A célzott kampánynak köszönhetően a születési számok csökkenése ellenére 

is sikerült stabilizálni a gyerekszámot, így az utóbbi tíz évben mindössze egy ipolysági óvoda 

bezárásával csökkent az óvodai intézményrendszer a Lévai járásban. A rövidtávú folyamatokat 

elemző prognózisok ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy Alsószemeréden, Kisölveden 

és Oroszkán a gyereklétszám alacsony volta (az utolsó tanévben intézményenként 5-6 gyermek) 

miatt várhatóan pár éven belül az óvodák bezárására kényszerülnek majd a települési 

önkormányzatok. 

 

 

2010

/201

1 

2011

/201

2 

2012

/201

3 

2013

/201

4 

2014

/201

5 

2015

/201

6 

2016

/201

7 

2017

/201

8 

2018

/201

9 

2019

/202

0 

Alsószemeréd 6 7 7 9 5 5 5 6 7 5 

Csata 16 19 21 18 15 15 14 16 15 11 

Érsekkéty 11 18 20 16 15 14 14 11 12 16 

Farnad 15 19 18 15 13 9 12 15 14 13 

Felsőtur 15 18 18 19 18 17 15 13 14 13 

Garamsalló 12 10 11 11 12 13 12 12 12 15 

Ipolyság 88 108 104 108 118 105 98 97 92 103 

Ipolypásztó 16 14 13 17 15 13 9 9 10 10 

Ipolyszakállos 21 19 24 23 20 20 17 16 21 17 

Ipolyvisk 14 18 16 19 17 19 21 10 9 13 

Kisölved 11 11 14 13 13 9 11 8 6 6 

46

54

Városban élők Falun élők
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Lekér 17 21 20 16 17 15 15 15 18 18 

Léva 26 29 27 28 30 29 27 31 35 32 

Lontó 19 18 20 25 20 14 12 12 11 21 

Nagyölved 30 27 32 35 40 33 31 25 24 23 

Nagytúr 19 20 16 19 18 17 17 20 20 19 

Nyír 17 19 13 12 13 14 16 21 18 18 

Oroszka 3 6 8 4 6 6 7 5 5 5 

Palást 11 14 14 22 16 16 32 12 10 19 

Sáró 20 24 22 20 19 23 24 23 24 24 

Százd 16 14 13 11 15 16 16 14 11 16 

Zselíz 42 45 58 66 66 65 60 67 66 67 

Lévai járás 

összesen 445 498 509 526 521 487 485 458 454 484 
A Lévai járás magyar óvodáinak gyereklétszámai a 2010/2011-es és a 2019/2020-as tanév között.10 

 

A 2019/2020-as tanévben 16 magyar tanítási nyelvű általános iskolai intézmény működött a 

Lévai járásban, melyekbe összesen 1363 gyerek járt. Az intézmények többsége önkörmányzati 

fenntartású, egyet (Érsekkétyi Egyházi Alapiskola) a református egyház, kettőt pedig a római 

katolikus egyház tart fenn (Paláston a Palásthy Pál Egyházi Alapiskolát, Ipolyságon pedig a 

Fegyverneki Ferenc Alapiskolát). Annak ellenére, hogy mint az előzőekben láthattuk, az 

óvodások száma alapvetően stagnál, az iskolások száma folyamatosan csökken. A fogyás 

mértéke ráadásul az egyik legerőteljesebb Szlovákia magyarok által lakott területei közül. Tíz 

év alatt 19 százalékkal csökkent a magyar iskolások száma, ennek ellenére az elmúlt évtizedben 

csak egy intézményt – a lekéri általános iskolát – kellett végleg bezárni. Rövid távon a 

garamsallói, a szalatnyai és az ipolyviski általános iskolát veszélyezteti elsősorban a megszűnés 

veszélye. 

 

 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

Csata 115 102 97 93 91 97 96 85 89 86 

Érsekkéty 60 52 52 50 52 52 51 57 53 48 

Farnad 78 78 81 82 76 77 64 62 53 52 

Garamsalló 31 29 23 16 15 10 9 11 11 12 

Ipolyság 255 259 261 245 231 245 247 247 253 241 

Ipolyság 182 187 199 217 219 211 211 222 218 210 

Ipolyvisk 22 23 22 22 21 27 23 22 19 15 

Ipolyszakállas 97 94 89 89 86 81 71 68 66 66 

Lekér 9 9 - - - - - - - - 

Léva 187 166 174 157 140 132 131 131 129 123 

Nagysalló 53 50 53 66 58 54 51 57 52 54 

Nagyölved 87 80 74 81 71 76 65 74 80 88 

Palást 91 75 68 58 54 49 44 45 48 40 

Sáró 84 81 82 79 77 76 69 68 65 62 

Szalatnya 10 11 12 15 18 16 14 15 9 10 

                                                 
10 Ipolyság esetében a 2014/2015-ös tanévig négy, 2015 szeptemberétől három óvoda működött. A táblázatban 

az ipolysági óvodák gyereklétszámai összeadva szerepelnek, nem intézményenként. 



 23 

Zselíz 319 317 328 301 281 275 293 284 275 256 

Lévai járás 

összesen 1 680 1 613 1 615 1 571 1 490 1 478 1 439 1 448 1 420 1 363 
A Lévai járás magyar általános iskoláinak gyereklétszámai a 2010/2011-es és a 2019/2020-as tanév között 

 

A Lévai járásban összesen hat középfokú tanintézmény működik, melyekben magyarul folyik 

az oktatás. Léván a református egyház által fenntartott Czeglédi Péter Gimnázium várhatóan a 

2020/2021-es tanévben már nem nyitja ki kapuit, annak ellenére, hogy széles közösségi 

összefogás, a magyar kormány pénzügyi segítsége is igyekezett azt megtartani. A református 

gimnázium megszűnése esetén a járásközpont magyar középiskolai intézmény nélkül marad. A 

2019/2020-as tanévben 38 diák látogatta a gimnázium négy évfolyamát. Négy középiskolai 

intézmény működik Ipolyságban, közülük kettő szlovák-magyar közös igazgatású szakiskola 

(Bentlakásos Összevont Iskola, Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola). Két további 

intézmény tisztán magyar fenntartású gimnázium: a katolikus egyház által fenntartott 

Fegyverneki Ferenc Nyolcosztályos Gimnázium, valamint a Nyitrai kerületi önkormányzat 

által fenntartott Szondy György Gimnázium. A járás hatodik magyar középiskolai intézménye 

a Zselízen működő Comenius Gimnázium. 

Felsőfokú intézmény nem található a járásban, a kerület központjában, Nyitrán három egyetem 

is működik. A római katolikus egyetem mellett az ország legjelentősebb mezőgazdasági 

egyeteme, valamint a Konstantin Filozófus Egyetem. Ez utóbbi „magyar kara”, a Közép-

Európai Tanulmányok Kara, továbbá a révkomáromi Selye János Egyetem a felvidéki magyar 

hallgatók két legfontosabb képzési központja. 

 

2020 májusában a Lévai járásban a munkanélküliségi ráta értéke 5,74 százalékos volt, ezzel a 

79 járás közül a 48. helyen szerepelt. Az 5,74 százalékos érték másfél százalékponttal jobb az 

országos átlagnál (7,2 százalék).  

A gazdasági kilátásokat alapvetően befolyásolja, hogy milyen a lakosság legmagasabb iskolai 

végzettség szerinti megoszlása. A Lévai járásban a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya 33 százalék, ami két százalékponttal haladja meg az országos átlagot. 

Érettségi nélküli szakiskolai végzettséggel a népesség 26 százaléka rendelkezik, érettségizett a 

lakosság 28 százaléka, míg felsőfokú végzettséggel 13 százalékuk bír. 

2017-ben a Felvidék regionális gazdaságfejlesztési terve, a Baross Gábor Terv a Lévai járás 

tekintetében a SWOT-analízis során az alábbi megállapításokra jutott: 

 

Erősségek 

 

Gyengeségek 

 

 A régió magas mezőgazdasági 

potenciállal bír  

 Kedvező feltételek a vidéki 

turizmushoz  

 Fejlett ipari termelés  

 Az atomerőmű Muhin 

 Kedvező feltételek a rekreációs célú 

pihenéshez és az idegenforgalomhoz  

 Gazdag történelmi múlt  

 Fejlett oktatásügy  

 Fejlett gazdasági területek közelsége, 

köztük három főváros (Bécs, 

Pozsony, Budapest) pár óra alatt 

elérhető 

 Rossz demográfiai mutatók  

 Nem szocializálódott lakosok 

meghatározó jelenléte, a marginális 

csoportok problémái nincsenek 

kezelve 

 Gyorsforgalmi út hiánya, a közutak 

rossz minősége  

 Kevéssé propagált régió, kevéssé 

fejlett idegenforgalom  

 Az oktatás és a munkaerőpiac között 

nem megfelelő együttműködés  

 Kevés műszaki végzettségű 

munkaerő  
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 Nagy területi tartalékok az ipar 

részére és lakóövezetek kialakítására  

 Az uniós alapok alacsony 

kihasználása  

 Romló vállalkozói kedv  

 A környezet minőségének és a 

lakosság egészségi állapotának 

romlása  

 Az iskolázott fiatal munkaerő 

elvándorlása  

 

 

A járás gazdaságában a legmeghatározóbbak a Léván és Garamtolmácson összpontosuló 

gépipari, energetikaipari (mohi atomerőmű), textilipari és élelmiszeripari üzemek (malom-, 

sütő- és tejipar, borászat). Jelentős ásványvízkészlet található Szántó és Szalatnya települések 

közelében, mely gazdasági hasznosítása egyre növekvő tendenciát mutat. A régió agráriumában 

fontos szerepet tölt be a szőlészet, a falvakban található borospincesorok jelentős 

idegenforgalmi vonzerőt jelentenek, azonban a hiányzó turisztikai infrastruktúra miatt a bor- és 

a vidéki turizmus napjainkban még nem számottevő. Turisztikai kínálatában jelenleg a 

legmeghatározóbb elemeknek a történelmi és kulturális műemlékek (a lévai vár, a Franz 

Schubert emlékszoba Zselízen), a hontvarsányi Margit-Ilona termálfürdő, a Garam és az Ipoly 

folyók számítanak. 

 

 

Kolozs megye, Románia 

 

Kolozsvár lakossága 2020-ban 327.272 volt, ebből 153.590 férfi ás 173.682 nő. Kolozs 

megyében az állandó lakosság száma 2020-ban 736.945 volt, ebből 355.093 férfi és 381.852 

nő. 

 

Nemi összetétel Kolozsváron, % 

A korcsoportok alapján a következő kép rajzolódik ki: Kolozsváron 49.007 16 évesnél fiatalabb 

személy él, 16-25 év között 23.988, 26-35 év között 52.624, 36-45 év között 58.845, 46-55 év 

között 47.019, 56-65 év között 43.227 és a 65 évnél idősebb korosztályban 52.562 személy él. 
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Korcsoportos megoszlás Kolozsváron 

 

A 2011-es népszámlálás alapján Kolozsvár lakosságának 16 százaléka magyar nemzetiségű, ez 

49.565 személyt jelent. Kolozs megyében a lakosság 15,92 százaléka magyar, a városok közül 

legnagyobb arányban Bánffyhunyadon élnek magyarok, a lakosság 27,8 százalékát alkotva, 

míg a legnagyobb magyar lakossággal rendelkező községek: Szék 96%, Körösfő 81%, 

Kalotaszentkirály 78%, Bálványosváralja 61%, Várfalva 55, Tordaszentlászló (55%, 

Magyarszovát 49%. 

 

Kolozsvár lakosságának etnikai megoszlása, % 

Kolozs megyében a lakosság 80,1 százaléka román nemzetiségű, a magyarok aránya 15,9 

százalék. 

Kolozsvár felekezetek szerinti összetétele a következőképpen néz ki: a lakosság 71,3 százaléka 

ortodox, 10,6 százaléka református, 5 százaléka római katolikus, 4,7 százaléka görög katolikus, 

2,7 százaléka pünkösdista, 1,2 százaléka baptista és 1 százaléka unitárius. 
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Kolozsvár felekezeti megoszlása, % 

A felekezeti megoszlásra vonatkozó megyei adatok hasonlóan alakulnak, a lakosság 73,1 

százaléka ortodox, 11,4 százaléka református, 3,5 százaléka római katolikus, 3,6 százaléka 

görög katolikus, 3,2 százaléka pünkösdista, 1,1 százaléka baptista és szintén 1,1 százaléka 

unitárius. 

A statisztikai intézet adatai alapján a 2019-es évben Kolozsvárról 486 személy vándorolt el 

véglegesen, miközben 367 személy telepedett le a városban. Kolozs megye szintjén az adatok 

azt mutatják, hogy 834 személy vándorolt el, ebből 343 férfi és 491 a nő, miközben 625 személy 

érkezett a megyébe, ebből 285 a férfi és 340 a nő.  

Korcsoportok szerint az elvándorlás a következőképpen alakult: a 834 elvándorolt 

személyközül 164 fiatalabb, mint 20 éves, 199 20 és 34 év közötti, 328 35 és 49 év közötti, 102 

50 és 64 év közötti és 58 személy 65 éves vagy annál idősebb. Ha ugyanezt az érkezettek között 

vizsgáljuk, akkor az látszik, hogy a 625 személyből 86-an 20 évnél fiatalabbak, 225-en 20 és 

34 év közöttiek, 149-en 35 és 49 év közöttiek, 127-en 50 és 64 év közöttiek és 38-an 65 évesek 

vagy annál idősebbek. 
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Elvándorlás Kolozs megyéből korcsoportok szerint 

 

Kolozs megye lakosságának nagyobbik része városon él, 480.241 fő, falvakon 256.704 fő 

él.Kolozs megye legnagyobb lélekszámú települése a megyeszékhely, Kolozsvár 327.272 

lakossal. A megye városainak lélekszáma: Torda 55.257, Dés 38.059, Aranyosgyéres 27.298, 

Szamosújvár 22.858 és Bánffyhunyad 9.497.  

 

Kolozs megyei városok lakossága 

Kolozs megyében Kolozsváron 11 egyetem található, a legnagyobb a több mint 30 ezres 

hallgatói létszámával az állami Babes-Bolyai Tudományegyetem a 21 karon működő 248 

különböző szakkal, amelyek közül 150 románul, 72 magyarul, 9 németül, 15 angolul és 2 

franciául áll a hallgatók rendelkezésére. A második legnagyobb felsőoktatási intézmény a 

Műszaki Egyetemen, ahol a hallgatók száma meghaladja a 20 ezret. A Iuliu Hatieganu Orvosi 
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és Gyógyszerészeti Egyetemnek 9.000 hallgatója van, amelyek közül 3.500 külföldi. Az 

Agrártudományi és Állategészségügyi Egyetem az 1869-ben alapított Kolozsmonostori 

Gazdasági tanintézet jogutódja, a Gheorghe Dima Zeneakadémia az ország egyik 

legelismertebb zenetudományi intézménye, míg a Művészeti és Design Egyetem a 

képzőművészeti ágazat képviseletében színesíti Kolozsvár felsőoktatási kínálatát. A városban 

nemcsak állami egyetemek várják a hallgatónak, hanem magánegyetemből is számos 

intézmény található, ezek: az 1992-ben alapított Bogdan Voda Egyetem, a közgazdasági és 

sport szakot kínáló Avran Iancu Egyetem, a magyar nyelvű Protestáns Teológiai Intézet, a 

szintén magyar nyelven oktató Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Dimitrie 

Cantemir Keresztény Egyetem. 

Egyetemek 

Babes-Bolyai Tudományegyetem 

Műszaki Egyetem 

Iuliu Hatieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

Agrártudományi és Állategészségügyi Egyetem 

Gheorghe Dima Zeneakadémia 

Művészeti és Design Egyetem 

Bogdan Voda Egyetem 

Avran Iancu Egyetem 

Protestáns Teológiai Intézet 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

Dimitrie Cantemir Keresztény Egyetem 

 

Kolozs megyében összesen 68 elméleti középiskola található, ebből 49 Kolozsváron. Általános 

iskolából 111 van a megyében, ebből 12 Kolozsváron. Az óvodák száma 64, ebből 44 működik 

a megyeszékhelyen. 

A megyében 2018-ban 1.622 kisgyerek volt bölcsődében, ebből 1.254-en Kolozsváron. 

Óvodába 20.249 gyermek volt beiratkozva, ebből 10.855 Kolozsváron. Megyei szinten 52.688-

an jártak általános iskolába, a megyeszékhelyen ebből 26.634-en, elméleti középiskolába pedig 

18.992-en jártak, ebből Kolozsváron 12.371-en. Szakiskolába megyei szinten 3.040-en jártak, 

ebből Kolozsváron 1.788-an. 
 

Kolozs megye Kolozsvár 

Bölcsőde 1.622 1.254 

Óvoda 20.249 10.855 

Általános iskola 52.688 26.634 

Elméleti középiskola 18.992 12.371 

Szakiskola 3.040 1.788 

 

Kolozs megye a GDP és az egy főre jutó GDP tekintetében is Románia második leggazdagabb 

megyéje Bukarest után. Nominálisan a GDP meghaladta az 38 milliárd lejt (8 milliárd euró), az 
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egy főre jutó GDP pedig a 12 ezer eurót. Az egy főre jutó GDP tekintetében Kolozs megye az 

országos átlag 125 százalékán van. Kolozs megye adja az országos GDP 4,5 százalékát és az 

ország negyedik leggazdagabb megyéje. 

Kolozsvár 2017-ben 915 millió lejes (190 millió euró) bevétellel rendelkezett, a saját jövedelem 

aránya 70,2 százalék, a visszaosztott jövedelem aránya pedig 30 százalék. Ebben az évben az 

Európai Uniós források aránya a helyi költségvetésben -0,2 százalék volt. Az egy főre jutó 

összjövedelem Kolozsváron 2.820 lej (585 euró), az egy főre jutó saját jövedelem pedig 1.979 

lej (410 euró). 

Az Erdély Stat adatai alapján a vállalkozások számában és az általuk bonyolított forgalomban 

Kolozsvár szintén jól szerepel, 2018-ban több mint 20 ezer aktív céget tartottak nyilván a 

városban, ezer lakosra így 61,7 cég jutott, ez pedig a vonatkozó erdélyi átlag 225 százaléka, a 

Kolozs megyei átlag 136 százaléka. A cégek 46 milliárd 841 millió lejes (9,7 milliárd euró) 

forgalmat bonyolítottak, ami ezer főre 144,3 lejt (közel 30 euró) jelent, ez az erdélyi átlag 229 

százaléka. Kolozsvár ebben a tekintetben a megyei átlag 158 százalékán áll.  

Az alábbi táblázatban a kolozsvári cégek ágazatonkénti megoszlása figyelhető meg: 

Ágazat Cégszám Forgalom 

Kereskedelem 20,9% 42,8% 

Komplex ipar 4,5% 12,9% 

Könnyűipar 4,1% 3% 

Szellemi szolgáltatások 31,1% 14,3% 

Egyéb szolgáltatások 14,3% 6,7% 

Szállítás 10,8% 7,3% 

Építkezés 9,2% 10,4% 

Mezőgazdaság 0,7% 0,5% 

Bányászat 0,1% 0,3% 

Szállodák és vendéglátás 4,2% 1,9% 

  

Kolozs megyében a statisztikai intézet adatai alapján a foglalkoztatottak száma meghaladta a 

366 ezret, ez 78,7 százalékos aktivitási rátának felel meg, ami magasan felülmúlja a 71,1 

százalékos országos átlagot. A Kolozs megyei férfiak körében 87,4 százalék ez a mutató, a 

nőknél 69,9 százalék.  

A munkanélküliségi mutatók Kolozs megyében kedvezőek, 2020 májusában 1,3 százalék volt, 

ami a 2,9 százalékos országos átlagtól messze elmarad. A férfiak körében 1,1 százalékos, a 

nőknél 1,6 százalékos ez a mutató. 
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Hargita megye, Románia 

Csíkszereda lakossága 2020-ban 41.460 volt, ebből 19.625 férfi ás 21.835 nő. Hargita 

megyében az állandó lakosság száma 2020-ban 330.473 volt, ebből 162.940 férfi és 167.533 

nő. 

 
Nemi összetétel Csíkszeredában 

 

A korcsoportok alapján a következő kép rajzolódik ki: Csíkszeredában 6.270 16 évesnél 

fiatalabb személy él, 16-25 év között 3.886, 26-35 év között 5.469, 36-45 év között 7.161, 46-

55 év között 6.384, 56-65 év között 5.587 és a 65 évnél idősebb korosztályban 6.703 személy 

él. 

 
Korcsoportos megoszlás Csíkszeredában 

 

A 2011-es népszámlálás alapján Csíkszereda lakosságának 81,5 százaléka magyar nemzetiségű, 

ez 30.607 személyt jelent. Hargita megyében a lakosság 85,2 százaléka magyar, ez 257.707 

személyt jelent. A romák arány a megyében 1,8 százalék, ez 5.326 személyt jelent.  A magyarok 

aránya a megye városaiban: Székelyudvarhely 95,8 százalék, Gyergyószentmiklós 87,9 

százalék, Maroshévíz 23,4 százalék, Székelykeresztúr 95 százalék, Szentegyháza 99 százalék, 

Balánbánya 36,3 százalék, Borszék 77,6 százalék, Tusnádfürdő 91,6 százalék. 
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Csíkszereda lakosságának etnikai megoszlása, % 

 

Csíkszereda felekezetek szerinti összetétele a következőképpen néz ki: a lakosság 73,6 

százaléka római katolikus, 15,4 százaléka ortodox, 7,5 százaléka református és 1,9 százaléka 

unitárius. 

 
Csíkszereda felekezeti megoszlása, % 

 

A felekezeti megoszlásra vonatkozó megyei adatok a következőképpen alakulnak: a lakosság 

66,4 százaléka római katolikus, 12,5 százaléka ortodox, 12,2 százaléka református és 7 

százaléka unitárius. 

 

A statisztikai intézet adatai alapján a 2019-es évben Csíkszeredából 30 személy vándorolt el 

véglegesen, miközben 13 személy telepedett le a városban. Hargita megye szintjén az adatok 

azt mutatják, hogy 105 személy vándorolt el, ebből 46 férfi és 59 a nő, miközben 85 személy 

érkezett a megyébe, ebből 43 a férfi és 42 a nő.  

Korcsoportok szerint az elvándorlás a következőképpen alakult: a 105 elvándorolt személy 

közül 12 fiatalabb, mint 20 éves, 36 20 és 34 év közötti, 41 35 és 49 év közötti, 15 50 és 64 év 

közötti és 1 személy 65 éves vagy annál idősebb. Ha ugyanezt az érkezettek között vizsgáljuk, 

akkor az látszik, hogy az 85 személyből 6-an 20 évnél fiatalabbak, 17-en 20 és 34 év közöttiek, 

17,4

81,5

0,9 0,1
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28-an 35 és 49 év közöttiek, 22-en 50 és 64 év közöttiek és 12-en 65 évesek vagy annál 

idősebbek. 

 

 
Elvándorlás Hargita megyéből korcsoportok szerint 

 

Hargita megye lakosságának nagyobbik része falusi településen lakik, a városi lakosság száma 

145.122 fő városon, miközben 185.631 fő falvakon él. 

Hargita megye legnagyobb lélekszámú települése a megyeszékhely, Csíkszereda 38.966 

lakossal. A megye városainak lélekszáma: Székelyudvarhely 34.257 lakos, 

Gyergyószentmiklós 18.377 lakos, Maroshévíz 13.929 lakos, Székelykeresztúr 9.650 lakos, 

Szentegyháza 6.898 lakos, Balánbánya 6.115 lakos, Borszék 2.585 lakos és Tusnádfürdő 1.641 

lakos. 

 
Hargita megyei városok lakossága 
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Csíkszereda városában működik a magyar tannyelvű Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem, amely 2001 óta gazdasági, humán, társadalomtudományi és mérnöki 

szakterületeken kínálnak képzést. Jelenleg 13 alapképzési szakon folyik az oktatás, ezek: 

Agrár- és élelmiszeripari gazdaság szak, Általános közgazdaság szak, Gazdasági informatika 

szak, Könyvelés és gazdálkodási informatika szak, Marketing szak, Román nyelv és irodalom 

– angol nyelv és irodalom szak, Világ- és összehasonlító irodalom – angol nyelv és irodalom 

szak, Élelmiszeripari mérnök szak, Génsebészet szak, Ökológiai mérnöki szak, Turisztikai 

mérnök-menedzser szak, Kommunikáció és PR szak, Szociológia szak és Humánerőforrás szak. 

A Sapientia emellett magaszteri képzéseket is kínál: Alkalmazott közgazdaságtan és pénzügy 

mesterképzés, Vezetés és szervezés mesterképzés, Fordító és tolmács mesterképzés, 

Fenntartható biotechnológiák mesterképzés, valamint Kommunikáció és közkapcsolatok 

mesterképzés. 

Székelyudvarhelyen működik a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Pszichológia és 

Neveléstudományok Karának az óvodai és elemi oktatás pedagógiája nevű szaka. A városban 

emellett megtalálható a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (SZÉK), amely a következő 

szakokon kínál felsőoktatási képzést: Kereskedelem és marketing szak, Vidékfejlesztési 

agrármérnök szak és könnyűipari mérnök szak. 

Gyergyószentmiklóson a BBTE Földrajz Karának Turizmusföldrajz szaka és Ökoturizmus és 

fenntartható fejlődés nevű magiszteri képzése működik. 

Hargita megyében összesen 38 elméleti középiskola található, ebből 8 Csíkszeredában, szintén 

8 Székelyudvarhelyen, 4 Gyergyószentmiklóson és 3-3 Maroshévízen és Székelykeresztúron, 

valamint 1-1 Balánbányán, Borszékon és Szentegyházán.. Általános iskolából 74 van a 

megyében, ebből 5 Csíkszeredában és 4 Székelyudvarhelyen. 

A megyében 2018-ban 248 kisgyerek volt bölcsődében, ebből 63-an Csíkszeredában. Óvodába 

10.291 gyermek volt beiratkozva, ebből 1.500 Csíkszeredában. Megyei szinten 28.533-en jártak 

általános iskolába, a megyeszékhelyen ebből 4.002-en, elméleti középiskolába pedig 8.941-en 

jártak, ebből Csíkszeredában 2.955-en. Szakiskolába megyei szinten 2.117-en jártak, ebből 

Csíkszeredában 692-en. 

 

 Hargita megye Csíkszereda 

Bölcsőde 248 63 

Óvoda 10.291 1.500 

Általános iskola 28.533 4.002 

Elméleti középiskola 8.941 2.955 

Szakiskola 2.117 692 

 

Hargita megye a GDP és az egy főre jutó GDP tekintetében is az országos mezőny hátsó felében 

található. Nominálisan a GDP meghaladta az 9 milliárd lejt (1,85 milliárd euró), az egy főre 

jutó GDP pedig a 6400 eurót. Az egy főre jutó GDP tekintetében Hargita megye az országos 

átlag 67 százalékán van. Hargita megye adja az országos GDP 1 százalékát és a 29-ik helyen 

áll a 42 megye rangsorában. 
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Csíkszereda 2017-ben 121 millió lejes (25 millió euró) bevétellel rendelkezett, a saját 

jövedelem11 aránya 52,9 százalék, a visszaosztott jövedelem12 aránya pedig 47 százalék. Ebben 

az évben az Európai Uniós források aránya a helyi költségvetésben 0,1 százalék volt. Az egy 

főre jutó összjövedelem Csíkszeredában 3.118 lej (647 euró), az egy főre jutó saját jövedelem 

pedig 1.651 lej (342 euró). 

Az Erdély Stat adatai alapján a vállalkozások számában és az általuk bonyolított forgalomban 

Csíkszereda jól szerepel, 2018-ban 1.539 aktív céget tartottak nyilván a városban, ezer lakosra 

így 39,5 cég jutott, ez pedig a vonatkozó erdélyi átlag 144 százaléka, a Hargita megyei átlag 

179 százaléka. A cégek 2 milliárd 290 millió lejes (475 millió euró) forgalmat bonyolítottak, 

ami ezer főre 58,8 lejt (több mint 12 euró) jelent, ez az erdélyi átlag 93 százaléka. Csíkszereda 

ebben a tekintetben a megyei átlag 163 százalékán áll.  

Az alábbi táblázatban a csíkszeredai cégek ágazatonkénti megoszlása figyelhető meg: 

 

Ágazat Cégszám Forgalom 

Kereskedelem 30,3% 48,5% 

Komplex ipar 4,8% 6,5% 

Könnyűipar 5,4% 10,8% 

Szellemi szolgáltatások 26,6% 6% 

Egyéb szolgáltatások 12,9% 7% 

Szállítás 5,3% 9,6% 

Építkezés 8,3% 9,2% 

Mezőgazdaság 1,1% 0,5% 

Bányászat 0,3% 0,2% 

Szállodák és vendéglátás 5,1% 1,7% 

  

A statisztikai intézet adatai alapján Hargita megyében a foglalkoztatottak száma meghaladta a 

134 ezret, ez 71 százalékos aktivitási rátának felel meg, ami szinte teljesen megegyezik a 71,1 

százalékos országos átlaggal. A Hargita megyei férfiak körében 76,2 százalék ez a mutató, a 

nőknél 65,4 százalék.  

A munkanélküliségi mutatók Hargita megyében rosszabbak az országos átlagnál, 2020 

májusában 3,8 százalék volt, az országos átlag 2,9. A férfiak körében 3,6 százalékos, a nőknél 

4 százalékos ez a mutató. 

  

                                                 
11 A jövedelemadóból származó bevételek helyben maradt hányada és az önkormányzatok helyi forrásokból 

származó jövedelmei együtt teszik ki az önkormányzatok saját jövedelmét 
12 Az áfából, a jövedelemadó visszaosztásából, a szubvenciókból és egyéb forrásokból származó bevételek 

jelentik a román központi költségvetésből visszaosztott bevételeket 
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4. A kutatás terminológiai keretei 

 

Z generáció 

 

A Z generáció tagjai jellemzően 1995 és 2010 között születtek. Tagjai tipikusan különböznek 

az előző generációk, főleg a közvetlenül megelőző Y generáció tagjaitól, egy új típusú 

nemzedék, amelynek kialakulásában a technika száguldó fejlődése játszott rendkívül fontos 

szerepet. Az 1990-es évek végén születettek és az annál fiatalabbak beleszülettek a digitális 

technológiák világába, amelyben már elképzelhetetlen élni az internet, a mobiltelefonok, más 

digitális és kommunikációs eszközök használata nélkül. A Z generációra használt másik 

fogalom a Marc Prensky által alkotott „digitális bennszülöttek” kifejezés. 

A Z generáció tagjainak, akik a 20. századihoz képest egy új világban nőttek fel, teljesen 

megváltoztak a tanulási szokásai. Ez problémákat vet fel az oktatási rendszerben is, elsősorban 

a tanítási módszerek területén. A tanároknak nehéz átadniuk a tudásukat a fiataloknak, akik 

hozzá vannak szokva a gyors információáramláshoz és annak befogadásához. Képesek 

egyszerre több mindennel párhuzamosan is foglalkozni (multitasking), csak nem annyira 

behatóan marad meg a felvett információ, mint az előző generációknál. Az eltérő 

információszerzési technikák, a munka világában is eltérő viselkedési formákat 

eredményeznek. A kommunikációs eszközök fejlődésével és gyorsaságával egyre több 

információhoz jutnak, és ezeket máshogy dolgozzák fel, ami miatt másképp is gondolkodnak, 

mint az X vagy az Y generáció tagjai. A generációk között a különbségekből feszültségek 

adódhatnak, ezért fontos, hogy a felek megtanuljanak „egymás nyelvén” beszélni. 

 

NEET fiatalok 

 

A NEET (Not in Education, Employment or Training) rövidítés azokra a fiatalokra utal, akik 

nem vesznek részt a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben. A fogalmat 2010 óta széles 

körben használják a 28 uniós tagállamban mutatóként az ifjúsági munkanélküliség, a társadalmi 

elszigetelődés ellen küzdő ifjúságorientált szakpolitikák tájékoztatására. A fogalom a 15–24 

éves korosztályt fogta át, később pedig kiterjesztették a 15–29 éves korosztályra. Jelenleg a 15–

29 éves korosztály 14,2%-a NEET fiatal. E csoportok mindegyike kiszolgáltatott és nem 

kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatalok vegyes csoportja, akik szándékosan vagy nem 

szándékosan nem növelik hivatalos csatornákon keresztül a humántőkét. 

 

Társadalmi nagycsoport  

 

A NEET fiatalok létszámának növekedése, a csoportra jellemző sajátosságok körvonalazódása 

nyomán okkal fogalmazódik meg a kérdés, definiálhatók-e önálló társadalmi csoportként? Az 

elmúlt évtized folyamatainak és a jelenlegi helyzetképnek az ismeretében bátran képezhetünk 

hipotézist a kérdésből. Ha pedig hipotézisként tekintünk a jelenségre, akkor szükséges 

bizonyítanunk, vagy cáfolnunk ennek helyességét. A következő projekt cél, tehát a társadalmi 

csoporttá válás vizsgálata szervesen következik az előzőekből. Mind az igazolás, mind pedig a 

cáfolat – mivel igen összetett tényező-rendszer kölcsönhatásainak felméréséről van szó – 

igényli, hogy minél szélesebb körben vizsgálódjunk, hogy a lehető legteljesebb rálátásunk 

legyen a témára. A társadalmi csoportok egymástól való megkülönböztetését néhány, a 

csoportra általánosságban jellemző tulajdonság mentén tudjuk megragadni. A szociológia 

megkülönböztet társadalmi kiscsoportot és társadalmi nagycsoportot. Esetünkben az utóbbi, 

azaz a társadalmi nagycsoport jellemzői az irányadók. Ezek a következők:  

 

1. tagjaik egy vagy több közös ismérvvel rendelkeznek,  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Y_gener%C3%A1ci%C3%B3
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2. van úgynevezett „mi” tudatuk,  

3. önálló arculatuk van, többé-kevésbé meghatározott célokkal,  

4. az össztársadalom önálló egységeként számba vehetők,  

5. tagjai között nincs feltétlenül személyes kapcsolat, 6. céljaik a történeti fejlődés során 

változnak. 

 

Fontos tulajdonság lehet a csoport létrejöttének és működésének módja. A kialakulása szerint 

beszélhetünk formális, azaz valamilyen külső akarat megnyilvánulásaként létre jövő csoportról 

és informális, azaz spontán kialakuló csoportról. Emellett egy csoport lehet zárt és nyitott. A 

zárt csoportokra jellemző, hogy tagjaik nem az egyén elhatározása alapján kerülnek a csoportba, 

míg a nyílt csoportoknál a szabad akarat határozza meg, hogy az egyén szeretne-e a csoport 

tagja lenni. Korábbi tapasztalataink alapján mondhatjuk, hogy a tudomány számára szükséges 

elkülönítések a gyakorlatban, különösen a társadalmi csoportok esetében nem különülnek el 

egyértelműen egymástól. Például mi, vagy ki dönti el, hogy a NEET fiatalok csoportja zárt, 

vagy nyílt csoport. Abban az értelemben nem zárt csoport, hogy nem egy külső szándék direkt 

hatóereje hatására jött létre, kialakulásában mégis felfedezhetők külső kényszerek, melyek 

együttes hatása igenis eredményezhette kialakulását. Nyitott csoportként is lehet definiálni, 

hiszen tagjainak megvan a szabadsága, hogy mást válasszon. Ez a szabadság azonban nem 

mindenkire egyformán igaz. A csoportnak számos tagja van, akik olyan háttérrel rendelkeznek, 

ami újratermeli önmagát, mint szociokulturális és gazdasági helyzetet, amiből az ismert 

gazdasági lehetőségek közepette nagyon nehéz kijutni. Őket szokás halmozottan hátrányos 

helyzetűeknek címkézni. Látható tehát, hogy a társadalmi csoporttá válás vizsgálata nemcsak 

bonyolult, soktényezős folyamat, de már a hipotézis felállítása sem egyszerű, mert számos 

körülmény alapján gyakorlatilag minden megkérdőjelezhető vele kapcsolatban. 

 

Elvándorlás 

 

Ismert probléma a kevésbé fejlett, gazdaságilag alacsonyabb potenciállal rendelkező 

térségekből való elvándorlás is. A jelenség nemcsak lokális szinten, országon belül, hanem 

országok között is tapasztalható. Ezzel összefüggésben joggal merül fel a kérdés, milyen 

módszerekkel ösztönözhető az egyes térségekben való helyben maradás. A NEET fiatalok 

esetében tendenciaként érhető tetten, hogyha ilyen térségben élnek és valamilyen okból 

hajlandóvá válnak a gazdasági aktivitásra, azt többnyire a lakóhelyüktől távol, lehetőleg jó 

adottságokkal rendelkező településeken, főként a fővárosban teszik, csak nagyon kevesen 

vállalják, hogy a helyi gazdaság kínálta lehetőségek közül válasszanak. Az erre vonatkozó 

kiinduló feltételezésünk egyik pillére, hogy a helyzetet a lehetőségek hiánya, illetve a létező 

lehetőségek esetében a munkával kapcsolatos speciális körülmények, illetve követelmények 

okozzák. Gondolunk itt arra, hogy vagy valamilyen speciális végzettség szükséges a munka 

elvégzéséhez, amit a lakóhelytől távol lehet csak megszerezni, vagy a munka jellege olyan, amit 

nem szívesen választanak a célcsoport tagjai. A másik pillér az elérhető keresettel van 

összefüggésben. Egy gazdaságilag gyengébben teljesítő térségben a jövedelmi viszonyok is 

tükrözik ezt az állapotot. Az elérhető legmagasabb fizetések alacsonyabbak az átlagnál, sok 

esetben nem is kicsi a különbség, emellett túlnyomórészt minimálbérért lehet elhelyezkedni, 

ami nem igazán jelent perspektívát a vizsgált korosztályoknak. A NEET fiatalok körében 

kevesebben vállalkoznak a külföldi munkavállalásra. Ehhez a lépéshez általában nyelvtudásra, 

magas fokú önállóságra és bátorságra van szükség, hogy képesek legyenek megállni a maguk 

lábán egy idegen közegben. Ahogy a lokális elvándorlás csökkentése érdekében, úgy a 

külföldre történő költözés esetében sem állnak rendelkezésre igazán hatékony eszközök 

jelenleg. 
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A migráció mellett döntő fiatalok motivációit a vonzás-taszítás tényezőinek (pull and push 

factors) klasszikus elméleti keretében próbáljuk elhelyezni. Ennek értelmében: a 

célországokban vonzónak ítélt tulajdonságok bevándorlásra sarkallják a potenciális alanyokat, 

míg ennek ellentétjeként, a kibocsátó országban tapasztalt negatív tényezők taszítják, 

kivándorlásra ösztönzik őket. A taszító tényezők egyik jellemző példája a megélhetési 

körülményekkel való elégedetlenség a kibocsátó országban, de a taszító tényezők között 

találhatjuk a negatív közhangulatot, világlátásbeli különbségből fakadó feszültséget, amelyet 

az interjúalanyok a kiindulási településeken érzékeltek, s ennek hatására döntöttek a 

máshol/külföldön történő szerencsepróbálás mellett.  

 

Tájékozatlanság/alulinformáltság 

 

Jelentősen megnehezíti a helyzetből való kijutást, ha a NEET fiatalok nem rendelkeznek a 

boldogulásukat szolgáló releváns és aktuális információkkal. Gyakorlatilag nem tudnak róla, 

hogy milyen lehetőségeik vannak. Ez egy kétoldalú probléma. Nemcsak az érintett fiatalok 

kerülnek hátrányba a tájékozatlanságuk miatt, de a számukra valamilyen kiutat mutatni 

szándékozó kormányzati és civil kezdeményezések megvalósítói is, mert sokkal nehezebben 

jutnak el, ha egyáltalán eljutnak a segítségre szorulókhoz. Az alulinformáltságnak számos oka 

lehet. A lehetőségeket megragadni nem tudók részéről tapasztalható, hogy nincsenek tudatában 

annak, hol, illetve milyen forrásokból juthatnak információhoz. Sokan közülük nem is keresik 

az információkat, ami fakadhat az ehhez szükséges tudás hiányából, a keresési eszközök 

hiányából, illetve a hozzáférés hiányából, de olyanok is vannak, akik egyszerűen érdektelenek, 

eszükbe sem jut, hogy után kellene járnia lehetőségeknek. Ugyancsak a tájékozatlansághoz 

járul hozzá, ha az információhoz való hozzájutás nehéz. Ennek okaként a hozzáférési pontok 

fizikai távolsága nevezhető meg. A segítő oldal tájékozatlanságát okozhatja, hogy vagy nem 

tudnak kapcsolatba kerülni az érintettek minden csoportjával (például, mert az érintettek egy 

része szégyenli a helyzetét, ezért titkolja), vagy e csoportok tagjai a sikeres kapcsolatfelvétel 

ellenére sem adnak magukról információt.  

 

Munkaerőpiaci átmenet: előítéletesség, felkészületlenség, bizonytalanság 

 

Az előítéletesség össztársadalmi jelenség, nem csupán jelen kutatás keretei között érzékelhető, 

éppen ezért nem hagyható figyelmen kívül. Naponta tapasztalhatjuk a megnyilvánulásait a 

legkülönfélébb módokon. A NEET fiatalok esetében talán a legmarkánsabban azokban a 

helyzetekben jelentkezik, amikor a fiatal olyan munkáltatóval találkozik, aki által pusztán a 

származása, a lakhelye okán, vagy akár mondvacsinált okokból kerül elutasításra. Az ilyen 

döntések mögött túlnyomó többségében a jelentkezővel kapcsolatban kialakult feltételezések, 

előzetes elképzelések, illetve ezek sztereotípiái húzódnak meg. Sok esetben hasonló okokat 

találunk a munkahelyről történő elbocsátásokkal kapcsolatos döntések hátterében is és nemcsak 

ezekben a szituációkban. A munkaerőpiaci diszkrimináció mellett az előítéletesség 

megnyilvánulásai a legkülönfélébb helyzetekben megtapasztalhatók. Az előítéletesség okai 

között találjuk az tudatlanságot, a konformitást, a stresszt, az érdekütközést, a harmonikustól 

eltérő önértékelést. Ebből következően sok fiatalnak kell nemcsak szembenéznie, de 

megbirkóznia is az előítéletességből fakadó szituációkkal, azok érzelmi terhével. Ez sokak 

számára nehézséget jelent. 

A munkaerőpiaci követelmények változása felerősíti a alapkompetenciák mellett különféle 

kulcskompetenciák meglétének szükségességét. A folyamatosan változó, fejlődő technológiák 

nemcsak a cégek, hanem a munkavállaók elé is követelményként támasztják a fejlődést, a 

megújulás és az alkalmazkodás képességét. Az élethosszig tartó tanulás koncepciója valósággá 

érett és napjainkban már kiindulási alappá vált a munka világában. Ez a követelmény, mint 
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tendencia a továbbiakban tovább erősödik a tudás alapú társadalom kiteljesedésével. Azok 

válnak hosszú távon foglalkoztathatóvá, akik egy adott szakterületen minél szélesebb körű 

ismeretekkel rendelkeznek és folyamatosan képzik magukat, emellett hajlandók újat is tanulni, 

akár teljesen új szakterületet elsajátítani. A jól látható erővonalak azt mutatják, hogy egyre 

növekszik a tudásigényes munkakörök száma. A jövőkutatók szerint egy évtizeden belül 

számos olyan tudás alapú munkakör jelenik meg, amelyről ma még fogalmunk sincsen, 

ugyanakkor a hagyományos munkakörök egyre nagyobb számban szűnnek meg, illetve adják 

át azokat automatizáltan végző képeknek. A NEET fiatalok érintett csoportjai számára sok 

esetben nehézségként élhetők meg ezek a jelenségek. Különösen azok körében válik komoly 

problémává, akik kimaradnak valamelyik oktatási intézményből és nem fejezik be a 

tanulmányaikat, valamint hiányzik, vagy nem alakul ki bennük az igény a tanulásra, fejlődésre. 

Ők csak igen korlátozottan képesek teljesíteni a foglalkoztathatóság kritériumát, így számukra 

beszűkül azoknak a területeknek a köre, ahol alkalmazhatóvá tehetők. Jellemzően az erősen 

alulfizetett segédmunkák és betanított munkák jöhetnek szóba a munkavállaláskor. Ez pedig 

nem jelent hosszú távú perspektívát a fiatalok számára, és rövid távon sem igazán vonzóak. 

A felkészületlenség és az előítéletesség együtthatójaként megjelenik a bizonytalanság is a 

NEET fiatalok körében a munkavállalás kapcsán. A számukra elérhető álláshelyek sok esetben 

kedvezőtlen munkakörülményekkel és alacsony fizetéssel és a jövő bizonytalanságával járnak. 

A gazdasági és jogi környezetben tapasztalható változékonyság, a világméretű jelenségek 

indukálta válságok és számos egyéb tényező okán jelentős bizonytalanság tapasztalható a 

munkavállalókban a munkáltatók stabilitását illetően. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatok száma 

jelenleg növekvő tendenciát mutat. 

 

Motiváció, ösztönzés hiánya 

 

A motiváció, azaz a belső hajtóerő léte alapfeltétele a boldogulásnak. Akinél hiányzik, annak 

jelentősen csökkennek az esélyei arra, hogy kitörjön a helyzetéből. A motiváció léte nagy 

mértékben az önbecsülésre, az önértékelésre és az önbizalomra épül. Ezek mértéke 

meghatározza a motiváció erősségét és az irányára is hatással van. Az önismeretnek ezek az 

összetevői hatással vannak a külső ösztönzés hatásosságára is. Tőlük is függ mennyire nyitott 

a személy a felé irányuló lehetőségekre, mennyire lát fantáziát az ösztönző eszközök 

elfogadásában. A NEET fiatalok igen heterogén csoportjában találunk példákat a 

legkülönfélébb hozzáállásokra. Azok körében, akiket halmozottan hátrányos helyzetűnek 

tekintünk jellemzően alacsonyabb a motiváció szintje, míg ennek az ellenkezője már nem 

egyértelmű. Azok között is találunk alacsony motivációs szintet mutatókat, akik nem tartoznak 

bele a HHH csoportba. 
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5. Fókuszcsoportos vizsgálat a szakértők körében 

A projekthez kapcsolódóan összesen 14 műhelymunkára és 14 tanulmányútra került sor. Ezeket 

az eseményeket felhasználtuk olyan céllal is, hogy a résztvevő szakértők között a kutatáshoz 

kapcsolódó témakörök mentén fókuszcsoportos beszélgetéseket szervezzünk. A helyszínek 

között hazai és, különösen a tanulmányutak esetében, külföldi települések is helyet kaptak.  

Ugyanakkor a transznacionális jelleg a helyszíntől függetlenül is minden alkalommal 

megvalósult a résztvevők összetétele által, hiszen a külföldi partner, s az általa rekrutált külföldi 

szakértők minden fókuszcsoporton jelen voltak, árnyalták a beszélgetések hazai dimenzióit, 

más országbeli tapasztalatokkal, megteremtve ezzel a nemzetközi összehasonlítás lehetőségét. 

 

A fókuszcsoportokon összesen 182 (61 külföldi, valamint 121 hazai) szakember vett részt, 
olyan hazai szervezeteket képviselve, mint a Patch for Youth, a Hendicepes Gyermekeket 

Segítő  Egyesület, az Országos KID Egyesület, a Revita Alapítvány, a Remény a 

Gyermekeknek Közhasznú Egyesület, az Útkeresés Segítő Szolgálat, a Szocigramm Kft, a 

CSAT Egyesület, a Rákóczi Szövetség, a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma, a Fundus 

Alapítvány, különböző önkormányzatok és család és karrierpontok (CSAK-pontok). A külföldi 

szervezetek között az Udvarhelyi Fiatal Fórum, az Erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács, a Márton 

Áron Gimnázium Alapítványa, az Erdélyi Ifjúsági Keresztény Egyesület, az Ipolysági 

Cserkészcsapat Polgári Társulása, valamint az Ipoly Unió képviseltették magukat. 

 

 

Sorszám Időpont Helyszín 

Műhelymunka 1 2018.07.05.  Budapest 

Műhelymunka 2 2018.07.16. Budapest 

Műhelymunka 3 2018.09.11. Horpács 

Műhelymunka 4 2018.09.12. Horpács 

Műhelymunka 5 2018.09.13. Drégelypalánk 

Műhelymunka 6 2018.09.25. Heves 

Műhelymunka 7 2018.09.27. Balassagyarmat 

Műhelymunka 8 2019.05.03. Horpács 

Műhelymunka 9  2019.09.10. Balassagyarmat 

Műhelymunka 10 2019.10.26. Salgótarján 

Műhelymunka 11 2019.11.16. Nógrád 

Műhelymunka 12 2019.11.27 Bátaszék  

Műhelymunka 13  2020.07.21 Tolna 

Műhelymunka 14 2020.08.04 Bábolna 

A projekt időtartama alatt megvalósult műhelymunkák időpontjai és helyszínei 
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Sorszám Időpont Helyszín 

Tanulmányút 1 2018.09.21. Nyugat-Nógrád 

Tanulmányút 2 2018.09.12. Ipolyság 

Tanulmányút 3 2018.09.20. Ipolyság 

Tanulmányút 4 2018.10.09. Tereske 

Tanulmányút 5 2018.10.18. Tereske-Nagyoroszi 

Tanulmányút 6 2019.09.19. Ipolyság 

Tanulmányút 7 2019.10.9-10. Brüsszel 

Tanulmányút 8 2019.10.17. Balassagyarmat 

Tanulmányút 9 2019.10.17-18. Kalocsa és Tolna 

Tanulmányút 10 2019.11.29-30. Horpács 

Tanulmányút 11 2020.02.07-08. Dunaújváros 

Tanulmányút 12 2020.03.03-04. Debrecen és Tetétlen 

Tanulmányút 13 2020.07.16-17. Érsekvadkert és Diósjenő 

Tanulmányút 14 2020. 09. 26-28  Tolna 

A projekt időtartama alatt megvalósult tanulmányutak időpontjai és helyszínei 

 

A fókuszcsoport, vagy más néven társadalomtudományos csoportinterjú módszere az interjúk 

egyik nagy műfaji csoportja. A klasszikus fókuszcsoportban egymást korábbról nem ismerő, 

kifejezetten az adott alkalomra toborzott és kiválasztott legalább 6 és legfeljebb 12 fő vesz részt, 

akik kontrollált körülmények között találkoznak, és egy moderátor támogatásával a kutató által 

meghatározott témákról 90 percen keresztül beszélgetnek. A fókuszcsoport főbb témakörei a 

következők voltak: 

 

1. PROBLÉMATÉRKÉP [15 PERC] 

 

- A vidéki települések helyzetében jelenleg melyek a legnagyobb kihívások? (a saját 

vagy környező településekről beszélgessenek) 

- ( Ha maguktól nem mondják, olyan tényezőkre kérdezzünk rá, amelyek 

meghatározóak a fiatalok belső és külső migrációja kapcsán:)  

- Milyen szintig lehet helyben tanulni? Milyen messze (km) van a településtől a 

magasabb szintű oktatási intézmény, egyetem, szakiskola?  

- Milyen munkalehetőségek vannak helyben és milyenek a környéken? Milyen 

messze vannak (km) a nagyobb gyárak, bevásárlóközpontok?  

- Milyen a közlekedési hálózat? Mennyire jellemző a saját személyautó? Inkább 

ingáznak vagy átköltöznek a helyiek egy távolabbi iskola, vagy munkahely miatt?  

 

 

2. ELVÁNDORLÁS [15 PERC] 

 

Mik a helyi tendenciák? 

 

- Jellemző-e a településen az elvándorlás?  

- Mióta? (régi tendencia, vagy új?) 
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- Kik mennek el? (milyen ágazatokból és milyen iskolai végzettségűek, milyen 

szociális helyzetűek, milyen korúak, milyen neműek mennek legnagyobb arányban 

külföldre?) 

- Hova mennek? (országon belül és külföldön pontosan hova?) 

- Visszatelepülés: mekkora a ki és visszatelepülők aránya? 

 

3. A HELYI GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEK, ÉRTÉKEK, ADOTTSÁGOK 

FELTÁRÁSA [20 PERC] 

 

- Melyek azok a gazdasági lehetőségek, amelyek fejlesztését a legfontosabbnak tartja 

a településen, és amelyek a helyben maradást erősítik? 

- Milyenek a munkaerőpiaci lehetőségek (csak akkor kérdezzük meg, ha az első 

blokkban nem merítették ki a kérdést) 

- Érkezik-e befektetés a településre? (mondjon példát fejlesztésekre) Ha nem, annak 

mi az oka? 

- Milyenek a lakhatási körülmények? A fiatalok külön tudnak költözni, amikor 

családot alapítanak? Ha nem, annak mi az oka? 

- Mik a helyi értékek? Mondjon konkrét példát arra ami a múltban jelentett helyi 

értéket és mi az ami a jövőben esetleg azzá válhat?  

- Milyen okokat tudna felsorolni a fiatalok helyben maradása melletti érvként, milyen 

adottságokkal rendelkezik az Ön települése? 

 

4. KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE, MENTORÁLÁS [10 PERC] 

- Mennyire könnyű képesítést szerezni egy helyi fiatalnak? Vannak olyanok, akik 

esetleg nem tudnak tanulni? Miért?  

- Milyen szakemberekből van hiány ezen a településen? 

- Mit gondol, az a fiatal, aki kijön az egyetemről, szakiskolából olyan tudást szerez, 

ami a gyakorlatban alkalmazható? Vagy inkább a munka során tanul bele a 

mesterségbe? 

- Van-e mentorhálózat ezen a településen? Olyan személy, aki segíti ezt az átmenetet 

a képzés és a munkába állás között? 

 

5. HELYI ÖSZTÖNZŐ RENDSZER [20 PERC]  

- Soroljanak fel konkrét példákat: 

- A helyi lehetőségekre épülő foglalkoztatásra, vállalkozás létrehozását célzó 

programokra 

- A munkaerő piaci hátrány kompenzálása létrejövő programokra 

- A szakember hiánypótlást szolgáló programokra 

- Lakhatási körülmények javítását szolgáló programokra 

- A fiatalok életpálya tervezését segítő helyi szolgáltatások 

- Helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök 

támogatása  

 

6. KÖZÖSSÉGI ÉLET [10 PERC] 

 

- Mi jellemzi a helyi közösségi létet? 

- Milyen rendezvények vannak általában és a fiatalok számára? Milyen gyakran? Ki 

szervezi ezeket? 
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- Milyen infrastruktúra áll rendelkezésre a közösségi élet megszervezéséhez? 

Vannak-e közösségi terek? (faluház, focipálya, gyülekezeti terem, stb...)  

- Ki a fenntartója ezeknek és milyen állapotban vannak? 

- A fentiek mellett tud-e motiváló lenni a helyi közösségi élet a fiatalok helyben 

maradására? 

- Ha nem, milyen változásokra lenne szükség ahhoz, hogy ez megváltozzon? 

- Mennyire jellemző az ön településén, hogy a fiatalok a digitális térben élik a 

közösségi életet? Ebben a térben jelen van az ön által képviselt szervezet? Milyen 

formában, hogyan próbálkoznak a fiatalokkal itt kapcsolatba lépni. 

 

A fókuszcsoportok kiértékelésének egyik tanulsága a helyi gazdasági lehetőségek, értékek, 

adottságok feltárása kapcsán az, hogy a Z generációnak speciális problémái vannak, a NEET 

fiatalok elérésének pedig speciális kommunikációs útjai. A különböző korosztályú emberek 

között kialakuló nézeteltérések részben generációs problémákból fakadnak, azaz létezik egy 

szakadék a fiatal és idősebb korosztály között, amely a konfliktusok kialakításában szerepet 

játszik. A tartósan fennálló ellentétek káros hatással lehetnek az egyéni és a szervezeti 

dimenzióban egyaránt. Az ifjúsággal foglalkozó szakértők egyetértettek abban, hogy az egyes 

nemzedékek eltérő háttérrel rendelkeznek, ezek megismerésével nagyobb tiszteletet vívhatunk 

ki, és jobban megérthetjük, hogy az egyes generációk – beleértve az ő korosztályukat – mit 

tettek le az asztalra. Emellett elkerülhetünk számtalan olyan konfliktust, amely ezekből a 

mélyen beépült értékrendbeli különbségekből fakad. Tudatosíthatjuk például, hogy a fiatalok 

konfliktushelyzetben inkább versengők, a konfliktusokat destruktív jelenségként ítélik meg, 

míg a boomereket inkább az együttműködő magatartás jellemzi. Mivel a konfliktusok 

jellemzően értékrendi és kommunikációs tényezőkre vezethetők vissza, negatív hatásai 

csökkenthetők a szervezetek értékalapú integrációs kompetenciáinak fejlesztésével. A baby 

boomer generáció legfontosabb értékei közé tartozik a kemény munka, etikusság és hűség, 

emellett sokszor a versenyszellem is. Ezzel szemben a millenniumi generációra sokkal inkább 

jellemző, hogy nem marad tartósan egy helyen, folyton keresi a jobb lehetőségeket és olyan 

állásokat, amelyek illenek az életstílusához. Ez sokszor fontosabb számukra, mint a fizetés 

mértéke. Emellett a munkanap hosszával szemben inkább a teljesítményt értékelik. Ezeket az 

ismérveket a fiatalok aktivizálásakor a szakértőknek mindenképpen figyelembe kell venni. 

A másik tényező a kommunikációs stratégiák fejlesztésében, hogy amíg az Y és a Z generáció 

a Messengeren vagy a Twitteren kommunikál, addig az X generáció tagjai hagyományosabb 

módon, például telefonon vagy e-mailben. A baby boomerek ezzel szemben többnyire a 

személyes találkozást preferálják. A szervezetek kommunikációs stratégiáinak kialakításakor 

ezeket a faktorokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Jó startégiát jelenthet, ha személyes 

kapcsolatokat alakítunk ki. Ha éppen nem is ugyanabban az életszakaszban tartunk, mint akikkel 

munkánk során találkozunk, mutathatunk érdeklődést az életük iránt. Kérdezzük őket 

hobbijukról, családjukról, karriercéljaikról. Ez segíteni fog, hogy jobban megismerjük és 

megértsük őket: mi a motivációjuk, hogyan tanulnak és hogyan szeretnek kommunikálni, mi a 

legfontosabb számukra. Ezáltal biztos, hogy könnyebb lesz a közös munka is. Fontos, hogy 

kerüljük a negatív sztereotípiákat. Nem minden 20 éves imádja a Snapchatet, és nem az összes baby 

boomer iszonyodik a digitális kommunikációtól. A negatív sztereotípiák figyelmen kívül 

hagyása az első lépés a hatékony kapcsolat kialakításához. Ha már az első találkozás előtt 

kialakítjuk a véleményünket valakiről, sokkal nehezebb lesz reálisan látni az általa képviselt 

egyedi értékeket és értékes készségeket. A szakértők ezen kívül saját szervezeti tapasztalataikat 

megosztva, azt tanácsolják, hogy a fiatalok megszólításukban keressünk olyan segítő 

személyeket, szakértőket, akik már eleve kapcsolatban vannak ezzel a speciális célcsoporttal. 
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A NEET fiatalok integrációjával kapcsolatos problémák megoldási lehetőségéről is 

tapasztalatot cseréltek a fókuszcsoportok alkalmával a hazai és külföldi szakértők. A résztvevő 

szervezetek meghívásakor fontosnak tartottuk, hogy a fenti témát transznacionális módon, 

nemzetközi összehasonlításban tudjuk megközelíteni. A tapasztalatok – a jelentős NEET arány 

ellenére (Magyarországon 17%, a projekt által érintett Szlovákiában 20%, Romániában 21%) 

–  azt mutatják, hogy bár számos ifjúsági és civil szervezet működik a térségben, aktivitásukkal 

eleddig jellemzően csak azokat a fiatalokat tudták megszólítani, akik kívül esnek a NEET 

fiatalok körén. Sokkal nehezebb a dolga az említett szervezeteknek azokkal, akik mindezeket 

az útvonalakat nem akarják bejárni, nem kívánnak részt venni a jelenlegi társadalmi-gazdasági 

életben, ellenkezőleg, inkább igyekeznek távol tartani magukat ezektől a terektől. A jelenlévők 

a NEET fiatalokkal kapcsolatosan eddig kialakított európai jó gyakorlatok kapcsán elsősorban 

a prevencióról ejtettek szót. Ennek megfelelően az első témakörben az iskolaelhagyásra 

koncentráltak: milyen intézkedésekkel lehet megelőzni az iskolaelhagyást, valamint ezzel 

párhuzamosan a már iskolát elhagyók az oktatási intézményekbe történő visszaintegrálására 

alkalmas intézkedésekre. A második fontos témakör során a munka világába való bevezetés 

lehetőségére koncentráltak a résztvevők. A helyzet stratégiai szintű kezelésére egy Európai 

Uniós kezdeményezés szolgál alapul: az Ifjúsági Garancia Program. Az Ifjúsági Garancia 

Program a tagországok összességének a kötelezettségvállalása, miszerint gondoskodnak arról, 

hogy minden 25 éven aluli fiatal színvonalas állásajánlatot kapjon, színvonalas 

továbbképzésben, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben 

részesülhessen 

A fókuszcsoportokon elhangzó szakértői megfigyelések következő tétele, hogy a mai fiatalokat 

nem hosszútávra, hanem feladatorientáltan kellene foglalkoztatni, ezzel megkönnyítve, hogy 

váltani tudjanak a rendszeren belül. Ez csak akkor működhet, ha a vállalati oldalról is változik 

a szemlélet. A másik hosszú távú tervezést igénylő kérdés: a munkáltatókkal való kapcsolat, a 

munkáltatók érdekelté tétele, hogy használják ki a meglévő képzésekben rejlő lehetőséget. A 

munkaerő kínálat és a kereslet közötti szakadék áthidalásának fontosságáról is szó esett, 

említésre került az Integrált Platform létrehozásának terve, ami akár máshol is adaptálható 

módszer lesz a jövőben.  

Javaslatként fogalmazódott meg a duális szakképzés azok számára, akiknek nincs lehetőségük 

vagy tehetségük ahhoz, hogy egyetemre menjenek. Sok vidéki, hátrányos helyzetű vagy roma 

fiatal munkaerőpiaci esélyét, sikerességét és helyben maradását segítené, ha a szakképzés 

presztízse emelkedne Magyarországon.  

A vállalkozásokról is volt szó, illetve arról, hogy Magyarországon alacsony a vállalkozói 

hajlandóság, míg például Lengyelországban magas. Ennek okait fejtegették a résztvevők, és 

többek között megemlítették, hogy sok vállalkozást lehetetlenít el a hazai bürokrácia. A 

bürokráciában való jobb eligazodást akár képzésekkel is segíthetnék a fiatalokkal foglalkozó 

szervezetek a hátrányos helyzetűek körében. 

A napjainkat jellemző technológiai fejlődés kapcsán elmondták a résztvevők, hogy az érzelmek 

olyan emberi tényezők, amelyeket sosem lesz képes egy robot helyettesíteni, ezért mindig lesz 

szükség emberekre, de azt pozitívnak látják, hogy a robotoknak köszönhetően nem kell mindig 

fizikailag jelen lennie az embernek, elég ha „távolról” meghozzák a helyes döntéseket. Ez 

mindenképp jót jelent a vidéki kistelepülések számára, hiszen a technológiai fejlődésnek 

köszönhetően idővel minden munka elvégezhető lesz akár otthonról is. 

Olyan gyakorlatokról (India, Finnország) is beszámoltak a résztvevő szakértők, mint az 

általános fizetés bevezetése mindenki részére függetlenül attól, hogy van-e munkahelye vagy 

nincs. Ennek bevezetését vállaló országok azzal érvelnek, hogy mindez segíthet az embereknek 

abban, hogy ne a megélhetésért dolgozzanak, hanem megtalálhassák azt a hivatást, ami 
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legjobban illik hozzájuk, s így motiváltabb munkavállalóként hatékonyabb munkát 

végezhetnek. 

A NEET fiatalok munkaerőpiaci kapcsolódását segítik elő az olyan programok, amelyek az 

álláskereső fiataloknak nyújtanak profi szakmai segítséget, hogy rövid, mindössze 3 hónapos 

idő alatt fejlesszék állásmegtartó és megszerző képességüket. A program nemcsak a 

munkavállalók, hanem a munkáltatók számára is hatékony szakemberutánpótlási eszközként 

működhet. A módszer a munkaerőpiacra nehezen integrálható célcsoportok (pl. a NEET 

fiatalok) intenzív, gyakorlat közbeni fejlesztésére irányul. A program keretében az alábbi 10 

kulcskompetencia bemeneti feltérképezése és fejlesztése történik a jelentkezők körében: ezek a 

felelősségvállalás, a teljesítőképesség, a stresszkezelés, a kreativitás, a folyamatátlátó képesség, 

a konfliktuskezelés, kritikai kompetencia, a kommunikációs képesség, az alkalmazkodó 

képesség, a tanulási képesség és az együttműködési képesség. A szakemberek tapasztalata 

szerint, munkaerő kereslet van, csak a fiatalok „alkalmatlanok” a munkavégzésre: aminek 

képzettségbeli (írás-olvasáskészség, szakképzettség), és lelki eredetű magyarázata is van. A 

fenti kompetenciák beazonosítása nagyban segíti, hogy a jelentkezők a számukra 

legmegfelelőbb irányba orientálódjanak a munkaerőpiacon. A mérések azt igazolják vissza, 

hogy az ilyen programban résztvevők 98%-a felismerte, hogy milyen tevékenységekben a 

legsikeresebb. A projektben tevékenykedő mentorok azt is elmondták, hogy a 

kompetenciafejlesztés mellett, legalább ugyanolyan fontos a résztvevők lelki támogatása, az 

érzelmi intelligencia fejlesztése, a dicséret, a csapatmunkában való jártasság megszerzése, hogy 

a munkavégzés emberi oldalát is fejlesszék. A nehézségeket említve, szó volt a helyiek 

érdektelenségéről: pl. van olyan fiatal, aki inkább elmegy közmunkára, mert ott több fizetést 

kap, mint ha részt venne az ösztöndíjas képzésen. Azt hogy hosszútávon a képzés javíthatja a 

pénzkereseti kilátásait, sokan nem veszik figyelembe.  

A NEET fiatalok ”lebegő” attitűdje, vagyis az, hogy a szülők által teremtett kényelmi tényezők 

miatt (mama hotel jelenség), a fiatalok nincsenek rákényszerülve, még a 20-as éveik elején sem, 

hogy végre önálló döntést hozzanak a jövőjükkel, pályaválasztásukkal kapcsolatban. Ezért a 

fiatalok érzelmi intelligenciáját is fejleszteni kell, többek között az ilyen globális negatív 

társadalmi jelenségek hatékonyabb kezelése érdekében. 

Az egyik speciális célcsoport a fiatalok között, a GYES-ről visszatérő anyukák, akikkel 

kapcsolatban azt a problémát észlelik, hogy egyfajta túlféltés jellemzi őket a gyerekükkel 

kapcsolatban. Napjaikat a gyerek körüli teendők köré szervezik, s nem tudnak a képzésekhez/ 

a munkaerőpiachoz részidőben sem kapcsolódni. A közbiztonság rosszabbodása jelent meg, 

mint magyarázó tényező, ezzel a problémával kapcsolatban.  

A fókuszcsoportokon való részvétel nemcsak a kutatási kérdőívek tematikai tervezése, a 

projekthez kapcsolódó problématérkép finomítása szempontjából volt fontos, hanem a 

fiatalokkal dolgozó szakemberek számára lehetővé tette, hogy kis költségigényű, hatékony 

technikákat ismerjenek meg, amelyet mindennapi munkájuk során ők is sikerrel 

alkalmazhatnak.  
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6. Szakértői kérdőíves vizsgálat 

 

A NEET fiatalok aktivizálására, társadalmi-gazdasági szerepvállalásuk erősítésére irányuló 

módszerek vizsgálata esetében kiemelt szerepet kapnak azok a szervezetek és szakembereik, 

akik valamilyen formában kapcsolatban állnak a fiatalokkal. A kutatáshoz tartozó szakértői 

kérdőívre összesen 100 magyarországi és 100 szlovákiai célcsoporttag válaszolt. Ahogyan 

a módszertani leírásban is utaltunk rá, a szakértői kérdőív több nyílt kérdést is tartalmazott, 

ezért a gyakorisági megoszlások mellett, a nyílt kérdésekre érkező válaszok tematikus 

kategorizációjával is kiegészítjük elemzésünket. 

A szakértői kérdőívvel az volt a célunk, hogy a megismerjük a szakértők véleményét a fiatalok 

oktatási útvonalait, munkalehetőségeit illetően különös tekintettel a helyben boldogulás 

lehetőségeire, hiszen projektünk célzottan a vidéki térségek fiatalságának elvándorlására 

fókuszál.  

A kitöltők megoszlása a humán szolgáltatás területei között az alábbiak szerint alakult: a 

legtöbben (46%) ifjúsági vagy gyermekekkel foglalkozó területen dolgoznak, őket követik a 

szociális és családsegítő szakemberek (40%). Kisebb mértékben, de képviselve van az egyházi 

szféra (8%), valamint a sport (3%) és a művészeti/kulturális terület (3%). Adatközlőik 45%-a 

férfi, 55%-a nő volt. 

 

 
A kérdőívet kitöltő szakértők a humán szolgáltatás szerinti megoszlása (%) 

 

A kérdőívet fele-fele arányban töltötték ki magyarországi és szlovákiai szakértők. A 

magyarországi szakértők jellemzően Nógrád megyei kistelepüléseken végzik munkájukat, úgy 

mint: Tereske, Salgótarján, Szügy, Nógrád, Nagyoroszi, Horpács, Dejtár, Balassagyarmat. A 

szlovákiai szakértők pedig Somorján, Pozsonyban, Nyitrán, Marcelházán, Léván, Ipolyságban, 

Illésházán, valamint Füleken tevékenykednek. 

 

A magyarországi és szlovákiai szakértők szinte kivétel nélkül úgy érzik  a fiatalok körében 

jellemző stratégia  településeiken az elvándorlás. Minél kisebb településről van szó, annál 

inkább érzékeny a téma.  

 

Az alábbi táblázatban, az elvándorlás klasszikus elméletét alapul véve, azokat a tényezőket 

sorakoztatjuk fel a szakértői említések szerinti hierarchikus sorrendben, amelyek a fiatalokat az 
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elvándorlásra ösztönzik (taszítják a jelenlegi településükön, és/vagy vonzzák egy másik 

földrajzi helyen). 

 

 

Húzó tényezők (pull factors) Említések 

száma 

Taszító tényezők (push factors) Említések 

száma 

jobb kereseti lehetőség 25 szűkös munkalehetőség 20 

továbbtanulás 13 kilátástalanság 5 

nagyváros vonzása 6 alacsony jövedelem 4 

lehetőségek 4 közösségek, szórakozás hiánya 3 

képzettségnek megfelelő munka 4 kötődés hiánya 2 

boldogságkeresés 4 nyelvtudás hiánya 2 

jobb élet(színvonal) 2 közösségi nyomás 1 

párkapcsolati okok 1 
  

közösségek, szórakozás hiánya 1 
  

kötődés hiánya 1 
  

kényelmesebb élet 1 
  

A migráció húzó és taszító tényezői a szakértők szerint 

 

A felsorolt tényezők elemzése alapján a legproblematikusabb pont a munka világához köthető, 

hiszen a szűkös munkalehetőségek, alacsony jövedelem taszítják, a jobb kereseti lehetőség, 

képzettségnek megfelelő munka, jobb élet(színvonal) pedig vonzzák a fiatalokat. A vizsgálatba 

bevont földrajzi helyszíneken arra a kérdésre, hogy milyen munkalehetőségek vannak helyben 

és a környéken, többnyire ipari parkokat, gyárakat, kisebb vendéglátóipari (kávézó, cukrászda), 

és irodai munkalehetőségeket említettek a szakértők. Bár egyes településekről viszonylag távol 

esnek a munkalehetőségek, de a közlekedés szervezett és általában személyautóval is 

rendelkeznek a helyiek, a kisebb településekről busszal, autóval ingáznak a munkahelyekre. 

Van aki „hetezik”, azaz hétköznap a munkahely szerinti településen, hétvégén a lakóhelyén 

tartózkodik. Vannak munkahelyek, amelyek saját buszjárattal szállítják munkásaikat.  Az 

elhelyezkedés lehetősége így elméletben adott, de inkább az alacsonyabb, szakmunkás 

képzettségű réteget tudja helyben tartani, a magasabb képzettséggel, karriertervekkel 

rendelkező fiatalokat nem. 

Az elvándorlás másik sarkalatos pontja a továbbtanulás. Adatközlőink szerint, ha nincs a 

településen magasabb szintű oktatási intézmény, a fiatalok máshová mennek el tanulni, s ott is 

maradnak tanulmányaik befejeztével. Ilyenkor a nagyobb városok, az ezzel járó mozgalmasabb 

élet, a több közösségi, szórakozási és egyéb lehetőség is a vidéki településekre való visszatérés 

ellen ható erők. A szakértői válaszokból kiderül, hogy a településeken jellemzően csak általános 

iskolai szintig, néhány helyen érettségiig lehet helyben tanulni, vagyis a továbbtanulás kapcsán 

strukturális kényszerként jelentkezik az „első elköltözés”, vagy ingázás, hetezés.  A 

felsőoktatási intézmények az érintett településektől átlagosan 60-80 km-re helyezkednek el. 

Azok a fiatalok, akik családi, anyagi vagy egyéb attitűdbeli okokból nem képesek „engedni” e 

kényszernek, könnyen kimaradhatnak az oktatásból, bekövetkezhet az iskolaelhagyás, s 

egyúttal a NEET fiatalok csoportja is növekedhet. 

„Igen a környékre is jellemző, kiváltképp a jobb fizetés, életfeltételek motiválják a fiatalokat. 

De vannak érettségizők, akik egyetem után ottmaradnak a városokban. Valakik a jobb élet 

reményében mennek el. Sokaknak mára unalmassá vált a vidéki élet egyhangúsága.” 

(Nagyoroszi, ifjúsági szakértő) 
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Szlovákiában a továbbtanulásnak, munkavállalásnak nyelvi akadályai is vannak/lehetnek. Bár 

Nyitrán vagy Somorján nem jellemző az elvándorlás, de Ipolyságban igen. Itt azzal a 

stratégiával élnek a fiatalok, hogy magyarországi egyetemre mennek továbbtanulni 

anyanyelvükön, de a csehországi egyetemek is vonzzák a szlovákiai (magyar) fiatalokat. 

„A mi környékünkön nem ez a tendencia, viszont délebbre a nyelv miatt mennek 

Magyarországra az emberek, magasabb szintű egyetem miatt pedig Csehországba. Általában 

a jobb fizetés motiválja az embert az ottmaradásra.” (Nyitra, egészségügyi szakértő) 

A boldogságkeresés, a kistelepülések közösségi deficitjei is a migrációs szándékokat erősítik. 

Volt olyan adatközlő, aki egyenes úgy fogalmazott, hogy „közösségi nyomás” van a fiatalokon, 

hogy elmenjenek, szerencsét próbáljanak máshol. Ugyanakkor többen utalnak rá, hogy ez egy 

téves attitűd, s szükséges lenne az otthon boldogulás mellett is „kampányolni”. 

„Sok ismerősöm elköltözött főleg tanulmányaikat végezni máshova, majd ott is maradtak. 

Szerintem sokan abban hisznek hogy máshol jobb, pedig ez végképp nincs úgy. Minden helynek 

megvan a maga kihívása. Amikor új helyre mennek, úgy érzik, hogy ott úgymond tiszta lappal 

kezdenek, senki nem ismeri őket, kevésbé vannak felügyelet alatt. Pedig saját észrevételem 

szerint csak nem tudják, hogy mit tegyenek a jövőben, mi a céljuk, nem akarnak elköteleződni 

és ezt a hamis szabadságot kergetik, az idő meg nem vár rájuk, ott is maradnak.” (Pozsony, 

ifjúsági szakértő) 

Ahogy két szakértő is jelzi, ez a migráció ugyanakkor nem tekinthető véglegesnek, mert van, 

aki visszaköltözik, miután egzisztenciát teremtett. Ilyen esetek mindkét vizsgált országban 

előfordul. 

„Vannak, akik később, miután sikeresek lettek visszajönnek letelepedni és csendes életet élni.” 

(Gyömrő, cserkészvezető) 

„Sajnos ezt a kis települések sínylik meg, viszont egyre inkább jellemző az is, hogy a fiatalok 

úgy 10 évvel a kirepülés után, vissza vágynak és költöznek a szülőhelyükre.” (Illésháza, ifjúsági 

szakértő) 

A fiatalok helyben boldogulásának elősegítésére is tettek javaslatokat a szakértők. Az említések 

gyakorisága alapján a legfontosabb beavatkozási terület a szakértők szerint a munka világa, a 

munkalehetőségek bővítése, ami nem csak mennyiségi, de minőségi fejlesztést is jelent, úgy 

mint a „teljes karrierlehetőség (felsővezetői szintig, magas hozzáadott értékkel), magasabb 

megbecsülés, társadalmi fejlődés” garantálása, vagy a változatos munkaformák és európai 

színvonalú munkakörülmények megteremtése.  

Szorosan a munkahelyteremtéshez kapcsolódik a bérrendezés, versenyképes fizetés kérdése is, 

ami a második leggyakrabban említett megoldási javaslat. Több esetben együtt említették a 

lakhatási feltételekkel, a magas albérlet árakkal, amire nem telik a helyi fizetésekből, a fiatalok 

önállósodása, a családról való egészséges leválás így nem tud megvalósulni. 

Élhető környezet – ez a harmadik leggyakrabban említett körülmény. Itt a szakértők azon 

javaslatait gyűjtöttük össze, amelyek a megélhetésen túl tekintenek: barátságos, változatos, 

családbarát életkörülményeket, közösségi tereket, szórakozási, sportolási lehetőségeket 

soroltak fel az adatközlők, amelyek mind-mind szükségesek ahhoz, hogy a fiatalok ( s általában 

az emberek) elégedettek legyenek lakókörnyezetükkel. 
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Megoldási javaslatok a fiatalok helyben boldogulásának elősegítésére (szakértői válaszok, említések száma) 

 

A negyedik helyen két, nem gazdasági természetű javaslat jelenik meg: az oktatási 

infrastruktúra fejlesztése, valamint az attitűdformálás (mely iskolai és iskolán kívüli nevelés 

során is megvalósítható). 

Olyan javaslatok kerültek besorolásra az attitűdformálás tematikus címke alá, mint például a 

szociális készségek fejlesztése gyerekkorban iskolai és család szinten, az 

elégedetlenség/boldogtalanság negatív diskurzusának megváltoztatása, a hazaszeretetre való 

nevelés, a hazai lehetőségek tananyagba való beemelése, a helyi (vidéki) értékek 

újrafelfedezése, az azokra való tudatos építkezés a karriertervekben. 

„A fiataloknál elkezdeni a tudatos állampolgári nevelést, tudatosan építkezni a helyi 

lehetőségekre. Feltárni a környék kincseit, kiaknázni a helyi lehetőségeket, boldogulni a 

környéken.” (Balassagyarmat, ifjúsági szakértő) 

Hogy ne mossák ki az agyunkat azzal, hogy máshol minden szebb és minden könnyű és hogy 

csak itt nehéz, pedig én nem tudok kellemesebb helyet elképzelni életre. Csak nem kell hamis 

képeket üldözni.(Pozsony, ifjúsági szakértő ) 

Az oktatásfejlesztési javaslatok sem csupán a hiányzó intézményi szintek (különösen a Nógrád 

megyei felsőoktatás terén) megteremtésére vonatkoznak, de megjelenik a szakképzés, a helyi 

értékek figyelembevételével kialakított szakok erősítése, a minőségi képzés, a hiteles tanárok, 

a képességeknek és érdeklődésnek megfelelő szakválasztás kérdése is. 
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7. Az ifjúsági kérdőívek főbb tanulsága 

A projekt honlapján elérhető, fiataloknak szánt kérdőívet azzal a céllal hoztuk létre, hogy a 

közvetlen célcsoport szakértőktől kapott válaszokat ebben az összehasonlításban is vizsgálni 

tudjuk. Bár a kutatás elsősorban a szakértők tapasztalatait gyűjtötte össze a vidéki, s ezen belül 

a NEET fiatalok problémái kapcsán, de maguk a fiatalok is szolgálhatnak hasznos 

információkkal az őket közvetlenül érintő téma jobb megértésében. Fontos megemlítenünk, 

hogy a kutatás nem reprezentatív, csupán az abból adódó előnyöket használta fel, hogy a projekt 

megvalósítói között több ifjúsági szervezet is szerepelt, s az ő segítségükkel, „hólabda” 

módszerével népszerűsítettük az ifjúsági kérdőívet. 

 

Az ifjúsági kérdőívet összesen 291 fiatal töltötte ki elsősorban Romániából, Szlovákiából és 

Magyarországról, összeségében a lányok 64%-os, a fiúk 36%-os részvételével. 

 

 
Az ifjúsági kérdőívet kitöltők nemek szerinti megoszlása (N=291) 

 

A kérdőívet a Z generáció tagjainak, azaz a 15-24 éves generációnak szántunk. Az adatközlők 

megoszlása életkorok szerint az alábbi ábrán követhető: a 15 éveseket leszámítva, 

kiegyensúlyozottan vettek részt az eltérő korosztályok a kutatásban. 
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A fiatalok életkor szerinti megoszlása (N=249) 

 

A kutatásban résztvevők 47%-a egyedülálló, 41% jellemzően lazább párkapcsolattal („együtt 

jár valakivel”) rendelkezik, 4% él komolyabb élettársi kapcsoltban, s csak kevésbé jellemző, 

hogy már megházasodtak volna (1,4%). A gyermekvállalás is később következik a fiatalok 

életútjában (a megkérdezettek 91%-a szeretne gyereket), ugyanakkor jelenleg csak 2 főnek van 

gyermeke. 

A párkapcsolati státuszok az életkorból és természetesen a fiatalok jelenlegi tevékenységéből 

is adódnak. Ha megvizsgáljuk az alábbi ábrát, látható, hogy a fiatalok nagy többsége, 78%-a 

még tanul, további 11% munka mellett tanul és szintén 11% azok aránya, akik már a munka 

világában vannak. 

 

 
A fiatalok jelenlegi fő tevékenysége (N=291) 

 

A tanulmányok szintjén a fiatalok nagy része már befejezte az általános iskolát, s körülbelül 

ugyanenyien már a gimnáziumot is. Kisebb arányban de vannak a kitöltők között diplomás 

fiatalok is, akik egyetemet vagy főiskolát fejeztek be a kutatás időpontjáig. A szakiskolai 

végzettségű fiatalok aránya alacsony, mindössze 5 fő végzett valamilyen szakmai képesítést 

nyújtó iskolában. 
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Befejezett iskolai szintek (N=274) 
 

Az előző fejezeteben láttuk, hogy a szakértők úgy látják, a vidéki térségeket különösen érinti 

az elvándorlás problémája, amelynek legfőbb okai a munkalehetőségek szűkösségében, a 

munkabérek alacsony voltában keresendőek, de olyan szempontok is közrejátszanak, mint az 

emberi kapcsolatok, közösségek hiánya vagy passzivitásuk. A szlovákiai és romániai fiatalok 

számára az alacsony szintű államnyelv-tudás is jelenthet olyan taszító tényezőt, ami miatt nem 

tudnak a szülőföldjükön boldogulni. A fiatalok ezzel szemben nem annyira borúlátóak: 

szerintük saját településük gazdasági helyzete és saját családjuk helyzete stagnált vagy javult 

az elmúlt években. Ugyanezt erősíti meg a szubjektív anyagi létre vonatkozó kérdés 

feldolgozása is, miszerint a fiatalok nagy többsége úgy érzi anyagilag „elfogadhatóan” él. 

 

 
Megélhetési körülmények alakulása az elmúlt 3 évben (N=274) 
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 „Hogy érzed anyagilag mi jellemzi a családodat?” kérdésre adott válaszok (N=290) 

 

A 15-24 évesek átalakult munkahelyi viselkedésével, elvárasaival kapcsolatban számos 

tanulmány, kutatás született már, amelyek megerősítik, hogy a fiatal munkavállalói kereslet és 

a munkadói kínálat között szakadék tátonghat, ami a fiatal munkanélküliek, a NEET fiatalok 

táborának bővülését a eredményezheti. Mivel az oktatás mellett a munka világa az egyik 

beavatkozási pont a NEET fiatalok problémáinak kezelésében, a fiataloknak szánt kérdőívben 

is elhelyeztünk a munkavállalási preferenciákkal kapcsolatban néhány kérdést. 

Ahogy az első ilyen jellegű kérdés feldolgozásából is látszik a mai fiatalok számára a 

rugalmasabb munkafeltételek fontosabbak, mint a magas fizetés. 

 

 
„Egy állásajánlat során melyik lehetőséget fogadnád el szívesebben?” kérdésre adott válaszok megoszlása 

 

A fiatalok akkor elégedettek a munkájukkal, amikor az tetszik nekik, örömüket lelik benne, 

másodsorban pedig amikor jó viszonyban vannak a kollégáikkal. A jó fizetés anyagi szempontja 

a harmadik helyen jelenik meg, megosztva pozícióját a hasznosság elvével. Ezután nem sokkal 

következik a szakmai fejlődés lehetősége, a jó vezetőség. A fiatalok otthon 

maradása/elvándorlása szempontjából érdekes eredménynek tűnik, hogy csupán 7% azon 

fiatalok aránya, aki a munkahelykeresés kapcsán a lakóhelyhez való közelséget tartja szem 

előtt, s még ennél is alacsonyabb a munkahelyi környezet esztétikumára érkező igenlő válaszok 

aránya (5,6%), ami talán azzal is összefüggésbe hozható, hogy jelenlegi körülmények lehetővé 
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teszik, hogy akár otthon a kanapéról, vagy egy kávézóból végezzenek a fiatalok munkát, így 

eltörpül a munkahelyi környezet jelentősége. 

 

 
“Amikor elégedett vagy a munkáddal, az azért van...”  kérdésre adott válaszok megoszlása (N=250) 

 

A különböző munkaformák megítélésére vonatkozó kérdés is azt mutatja, hogy bár eddig csak 

keveseknek volt ilyen jellegű tapasztalata, de a jövőben egyre nagyobb teret hódít majd a 

távmunka, az interneten végezhető munka (az ábrán pirossal), illetve a határozott idejű 

foglalkoztatás mellett a részmunkaidő és az alkalmi munka is fontos preferenciát jelent a 

fiatalok számára. 

 

 
“Dolgoztál valaha/ dolgoznál a jövőben?” kérdésre adott válaszok megoszlása (kék – múltra vonatkozó adatok, 

piros – jövőre vonatkozó adatok) 

 

A mai fiatalok magasan képzettek és magasabb elvárásokkal is lépnek ki a munkaerőpiacra 

mint elődeik: olyan lehetőségeket keresnek, ahol fejlődésre van lehetőség. 
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Érzékelhető a perifériából a centrumba törekvés, a vidéki településekről a nagyvárosokba 

vágynak a fiatalok.  A velük folytatott kérdőíves kutatás szerint a Nyugat-Európai 

fővárosokban, városokban és Budapesten érzik a legkedvezőbbnek a munkalehetőségeket. 

 

 
Az elhelyezkedési lehetőségek értékelése a fiatalok szerint 

 

A fiatalok között végzett kérdőíves felmérés adatai megerősítik a vidékről a nagyvárosokba 

való mozgás tendenciáját, de azt is észre kell venni, hogy a fiatalok nem végleges áttelepülést 

terveznek, csak rövidebb, tapasztalatszerzésként tekintenek ezekre az utazásokra. Minél 

hosszabb, esetleg végleges külföldre költözésről van szó, annál kevesebb fiatal vállalkozna rá. 

 

80

28 24
18 15 15

103
110

43

77

36 34

64

113 113 117

94

49
38

30

83

50

115

161

Nagyon kedvezőtlenek Inkább kedvezőtlenek Inkább kedvezőek Nagyon kedvezőek



 55 

 
“A jövőben tervezed-e hogy külföldre menj?” kérdésre adott válaszok 

 

A migráció, legyen szó akár az országon belüli belső mozgásról egyébként nem idegen a 

fiatalok számára. A felmérésből tudjuk, hogy mintegy 38%-uk már nem azon a településen él, 

ahol született/nevelkedett. 

 

 
„Mióta megszülettél, költöztetek már valahová?” kérdésre adott válaszok megoszlása 
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8. Konklúzió 

Kutatási projektünk során két uniós tagállamban (Magyarország és Szlovákia) 100-100 fő 

körében végeztünk online kérdőívezést, amelyet a fókuszcsoportos interjúzás egészített ki 

182 (61 külföldi, valamint 121 hazai) szakember részvételével. A kutatás célcsoportja – 

felhívás szerint – humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézményekben, 

szervezetekben (kivéve köznevelési és felsőoktatási intézmények), beleértve civil 

szervezeteket, egyházi jogi személyeket, önkormányzatokat és nemzetiségi önkormányzatokat 

(társulásaik és intézményeik is) dolgozó szakemberek voltak. 

Ugyanakkor a kutatásunk alapján kifejlesztendő szolgáltatás későbbi haszonélvezői, maguk a 

Z generációs fiatalok is közvetett célcsoportot alkottak kutatásunkban, egy nekik szóló 

kérdőívet is kidolgoztunk, amelyet 291 fiatal töltött ki elsősorban Romániából, Szlovákiából 

és Magyarországról. 

A kutatás több (primer és szekunder) forrásra, több (szakértői és ifjúsági) célcsoportra, valamint 

több országra terjedt ki, ezért összehasonlító szempontból is vizsgálhatóak adataink. A vizsgált 

térségek helyzete és a nemzetközi statisztikák elemzéséből kiderült, hogy a NEET fiatalok 

aránya európai szinten magasnak tekinthető, a vidéki térségek munkaerőpiaci, oktatási 

kínálatának szűkössége pedig csak súlyosbítja a munkaerőpiacra való bekapcsolódást, s növeli 

a sérülékeny társadalmi csoportba kerülés kockázatát. A szakértői vélemények feldolgozása 

alapján elmondható, hogy megerősítést nyert az a tézis, hogy a vidéki térségeket különösen 

érinti az elvándorlás problémája, melynek legfőbb okai a munkalehetőségek szűkössége, az 

alacsony munkabérek, az emberi kapcsolatok, közösségek aktivitásának hiánya. A szakértők 

véleménye szerint a szlovákiai és romániai magyar fiatalok számára az alacsony szintű 

államnyelv-tudás is jelenthet olyan taszító tényezőt, ami miatt nem tudnak a szülőföldjükön 

boldogulni. A helyzet javítására fókuszáló megoldási lehetőségek között a szemléltformáló 

kampányokat és a digitális tér jobb kihasználását említették. A fiatalok ezzel szemben nem 

annyira borúlátóak: szerintük saját településük gazdasági helyzete és saját családjuk helyzete 

stagnált vagy javult az elmúlt években. A mai fiatalok magasan képzettek és magasabb 

elvárásokkal is lépnek ki a munkaerőpiacra mint elődeik: olyan lehetőségeket keresnek, ahol 

fejlődésre van lehetőség. Érzékelhető körükben a perifériából a centrumba törekvés, a vidéki 

településekről a nagyvárosokba vágynak a fiatalok.  Számos szakember azzal a prekoncepcióval 

bír, hogy úgyis el akarják hagyni lakóhelyüket a fiatalok tanulás miatt, illetve a nagyvárosi 

(jobbnak vélt) munkalehetőségek okán. Ez a vélekedés azonban nem vág egybe a fiataloknak 

szóló kérdőív eredményeivel. Utóbbiból ugyanis az derült ki, hogy a legtöbben csak 

tapasztalatszerzési célzattal költöznek nagyvárosba vagy külföldre, azonban a máshol való 

végleges letelepedésben kevesen gondolkoznak. A 2016-os nagymintás ifjúságkutatás, mint 

szekunder forrás is ezt erősíti meg. Emellett sokkal inkább mérvadó számukra, hogy ott, ahol 

élnek, jól érezzék magukat, legyen egy közösség, amelyhez tartozhatnak, továbbá mozgatja 

őket a bizonyítási vágy is. 
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9. A kutatás hasznosulása a humán-szolgáltatás fejlesztése szempontjából  

 

A projekt felhívás szerinti célja, hogy transznacionális együttműködés keretében szolgáltatást 

fejlesszen, s ehhez kapcsolódóan folytasson kutatási tevékenységet is, amely a hazai 

szakemberek és szakmai megvalósítók, valamint a külföldi partnerek közös együttműködései 

(műhelymunkák, tanulmányutak) során keletkező módszertani tapasztalattal kiegészítve az 

alapját képezik a projekt keretében elkészítendő módszertani-szakmai ajánlásoknak. A kutatási 

zárójelentés utolsó fejezetében ezért az elvégzett kutatás társadalmi hasznosulása 

szempontjából összegezzük az eredményeket, melyeket a módszertani-szakmai ajánlások 

dokumentumban is megerősítünk. A fejezetben található hasznosulásra vonatkozó javaslataink 

részben a primer kutatás során, részben a szekunder vizsgálatok során, részben pedig a 

partnerekkel való közös munka alatt a jó gyakorlatok megosztása révén keletkeztek. 

 

A kutatási eredmények hasznosulásának egyik fontos vonulata a fiatalokkal foglalkozó humán 

szakemberek szemléletformálása és képzése, ezen belül a szakértők számára egy 

ifjúságneveléssel, kezeléssel foglalkozó horizontális szint beépítése lenne szükségszerű. A 

projekt során az a tapasztalat, hogy a vidéki térségekben a humán szakemberek (családsegítők, 

önkormányzati dolgozók, kulturális szakemberek, stb) kiemelten nem foglalkoznak a 

fiatalokkal vonatkozó generációs kérdésekkel. Minden humán szakember tevékenységébe be 

kell építeni az olyan horizontális tevékenységek (képzés, érzékenyítés formájában) amelyek a 

fiatalokkal foglalkoznak. Ha ez megtörténik az említett migrációs szándék, motivációs irány 

megváltozhat, és a szemléletformálásban a humán szakemberek is hatékonyan kiveszik a 

részüket. 

A projekt és a kutatás során egyértelműen megfogalmazódott, hogy sok esetben az 

információhiány és a téves attitűdök azok, amelyek a fiatalok és a NEET fiatalok motivációi 

mögött állnak.  A Kárpát-medencei belső migráció a fiatal lakosság körében ma már nem 

teljesen gazdasági gyökerű, hanem információhiány és téves attitűdök is eredményezhetik. A 

migrációs szándékot/potenciált nem csak a gazdasági és humán tényezők befolyásolják, hanem 

olyan „puhább” tényezők is mint például az adott generációnak az attitűdbeli és motivációs 

sajátosságai (személyiségtényezők, önkép, belső értékrend, családi kötelék). Úgy véljük, hogy 

a generációk különféle jegyeket hordoznak, melyek nemcsak a fogyasztói szokásaikat, 

munkaerőpiaci beilleszkedésüket határozzák meg, hanem kivándorlási vagy belső vándorlási 

szándékukat is meghatározzák. Egyértelműnek tűnik a kutatás alapján, hogyha az alábbi 

információkat megfelelően, stratégiai alapon és megfelelő kommunikációs csatornákon - a Z 

generáció és a NEET fiatalok specifikációit – adjuk át, akkor az befolyásolhatja a generáció 

migrációját, a nemzetgazdaságot és a családpolitikát: (a) a helyi munkapiaci lehetőségek 

megfelelő kommunikációja, (b) a családi, munkapiaci és anyagi lehetőségek felvázolása arra az 

esetre, ha valaki helyben keresi a boldogulást, (c) a jövőben lezajlódó folyamatok és a rugalmas 

munkahelyek lehetőségének kommunikációja. Egy ilyen kommunikációs, szemléletformáló 

kampány hatására a regionális és vidéki munkaerőpiacon várhatóan ismét megjelennek a helyi 

fiatalok, a helyben maradás okán a többgenerációs családmodell újra teret nyer, s ez hatással 

lesz a gyerekvállalásra, a helyi gazdasági bevételek növekedésére, a nemzetgazdáság 

szerkezetére. 

Az életpálya-építés része a családtervezés, a lakáskérdés, a megélhetés kérdései vagy a 

karriertervezés, a pályaválasztás életszakaszai, de mindezeket megelőzi egy pályaorientációs 

életpálya szakasz is, ami egészséges esetben az általános iskola utolsó és a középiskola első 

éveire esik. Az ún. “Z” generáció számára a pályaválasztás és az önállósodás is egyre nehezebbé 

vált az elmúlt években. Ennek hátterében többek között a posztindusztriális társadalom áll, 

amely a korai fogyasztást, és a kései felnövést erősíti. A fiatalok döntő része halasztja a felnőtté 
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válást, nem akar kilépni a munka világába, elhúzzák a felsőoktatási tanulmányaikat, sokszor 

csak sodródnak az árral. A jelenlegi pályaorientációs rendezvények, egyre kevesebb számban 

megjelenő pályaválasztási kiadványok egy dolgot feltételeznek a továbbtanulás, pályaválasztás 

előtt álló fiatalokról: az önismeretet, vagyis annak a tapasztalatnak, ismeretnek és 

benyomásoknak a meglétét, amely segítségével meghatározzuk, kik vagyunk, mit szeretnénk, 

milyen az érdeklődésünk, miben vagyunk jók. Ez a „tudás” egyre kevésbé van meg egy 

fiatalban a „Z” generáció sajátosságai okán, ezért véleményünk szerint az innovatív 

pályaorientációs rendszerek létrehozásának az önismereti fejlesztés előtérbe helyezése jelenti a 

kiinduló pontját. Csak egy olyan fiatal képes eldönteni, hogy “merre tovább”, aki minimálisan 

tisztában van érdeklődési körével, saját maga képességeivel, értékrendjével. Ezek az 

információk elengedhetetlenek, ahhoz, hogy eldöntsük milyen munkát, felsőoktatást és milyen 

típusú életet válasszunk. Az Együtt Európáért Alapítvány említett projekt javaslatai ezért 

mindenképpen aktuálisak, hiszen az általunk javasolt pályaorientációs módszertanok, amelyek 

már gyerekkorban alkalmazhatóak, segítik a későbbi attitűdök kialakulását, amely hossztávon 

kihatással lehet a helyben maradásra, nemzetgazdaságra, családpolitikára.  

Az uniós tagállamok kormányai, felismerve a probléma ifjúsági jellegét, különböző uniós és 

nemzeti programokkal, szakpolitikai intézkedésekkel próbál megoldást kínálni a 

munkanélküliség generációs jellegére. A projekt részben ott kezdődik, ahol a fenti intézkedések 

véget érnek: a fiatalok, különösen tehát az „Y-Z” generáció munkaszervezetbe kerülésével. A 

projekt legfőbb célja, hogy a kedvező szabályozási környezet hatására a munkaszervezetbe 

került fiatalok bent is maradjanak a munka világában. Az átvilágított szervezetek rugalmas 

munkaszervezeti megoldások hatására hatékonyan és hosszú távon kezelni tudják a munka 

világába kerülő fiatal munkavállalói generációt. A projekt során számos olyan 

szervezetfejlesztési módszert alkalmaznánk, vagy alkalmazására tennénk javaslatot, amely a 

hosszú távú elköteleződést erősíti a fiatal munkavállalókban a munkáltató irányába. Ez egyrészt 

előny munkáltatói oldalon, hiszen a megszerzett tudást, szakmai tapasztalatot a munkavállalók 

az adott cégnél hasznosítják másrészt előny a munkapiacon is, hiszen a munkaszervezetbe 

került fiatalok bent is maradnak. A módszerek közül kiemelten kezeljük és a projekt során 

nemzetközi szinten is elterjesztjük, fejlesztjük a saját fejlesztésű teljesítmény értékelő 

módszerünket, a Gamification Audit-ot. Lényege, hogy a munkanap fényképezés, az 

önellenőrzés, a munkaszervezeti adatok felvitele a szoftverbe pontot ér. A módszer alapvetően 

jutalmazó jellegű, így lényegében egy pozitív kicsengésű pontgyűjtő játékra hasonlít. Alkalmas 

lehet szervezeti elégedettség-mérésre, folyamatos visszacsatolásra, folyamatos párbeszédre a 

munkáltató és a munkavállaló között. A még gyerekcipőben járó „gamifikáció” módszere új 

távlatokat nyithat a munka világában. Jelenleg kevés helyen alkalmaznak játékokat a 

szervezeten belüli folyamatokhoz, pedig kiváló módszer lehet a munkavállalók 

teljesítményének ösztönzésére, a személyes teljesítmény értékeléséhez, és visszacsatolási 

eszközként is hatékonyan működhet. Azoknak a munkáltatóknak, kormányzati szerveknek 

ajánlott, akik főként szoftverekkel dolgoznak, így nem jelent plusz terhet a módszer 

alkalmazása. A fiatalok szeretik, ha folyamatos, izgalmas kihívások elé vannak állítva, amik 

illeszkednek a korosztályuknak megfelelő trendekhez. Ez népszerűsítheti a célcsoport körében 

a munkáltatót, ezáltal lehetősége lesz kiválasztani a legjobb munkaerőt. A szoftver fejleszthető, 

újítható, könnyen egyedivé tehető. Ezért ajánljuk minden munkaadónak, aki egyrészt szeretné 

magához vonzani a fiatalokat és meg is tartani őket, másrészt pedig biztosítani tudja a 

folyamatos fejlődést, az érdeklődés és motiváció fenntartás érdekében 

Az együtt Európáért Alapítvány kiemelten javasolja olyan projektet megvalósítását, amelyek 

az átképzés, képzés, munkahelyteremtés tematikától eltérve a munkahelymegtartást veszi 

alapul.  
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A projekt során egyértelmű, hogy tanulunk egymástól. Egy Kárpát-medencei tudástranszfer, 

amely során az ifjúsági szervezetek megosztják egymással a gondolataikat a 

közösségszervezésről, a generációs problémákról, a fiatalok integrálásáról egyértelműen segíti 

a projekt által felvetett alapprobléma megoldását. A résztvevő partnernek vannak 

közösségszervezési és fiatalokat érintő jó gyakorlatai. A projekt 2 éves tudástranszfere, 

alapvetően megváltoztatta a Alapítvány és a többi partner szemléletét is. Olyan jó gyakorlatokat 

tanultunk és vettünk át, amelyek beépültek a gyakorlatba. Hasonló projektek generálása kiemelt 

jelentőségű a fiatalok szempontjából.  

A partnereinkkel való kapcsolattartás egyértelművé tette, hogy egy szoros kapcsolat, gazdasági 

együttműködést is eredményezhet. Egy a jelen projektre épülő kapcsolati hálózat kiépítése 

erősítheti azt a szemléletet, hogy a Kárpát-medencét egy gazdasági egységként kezeljük és 

ennek intézményesített rendszerét kidolgozzuk. Az EU-s szabályok ezeket teljes mértékben 

alátámasztják.  


