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EEllõõsszzóó
Hazánk tagja lett az Európai Uniónak. A népszavazás a felnõtt lakosság számá-
ra elõször biztosított történelmünkben lehetõséget arra, hogy döntsünk jövõnk-
rõl. Sem a nagyhatalmak katonai erejére, sem a ránk kényszerített békekötések-
re, nemzetközi szerzõdésekre nem lehet a késõbbiekben hivatkozni.
Visszatekintve a népszavazás elõzményeire és lebonyolítására azt kell monda-
nunk, hogy jól- rosszul mûködõ demokráciánk jóvoltából elsõsorban pártpoliti-
kai alapon befolyásolt döntés született. Hiányzott a népszavazás megalapozott-
ságához a kellõ racionalitás, az átlátás lehetõsége. Történelmi tapasztalataink,
nemzeti érzelmeink befolyásolták az egyén döntését.  A napi politika hullámve-
rései, a médiából ránk zúduló hír- és kommentárözön inkább zavaró tényezõ-
ként hatottak. A szavazás döntése után továbbra is sok kérdésre keressük a vá-
laszt. Az unió elvárásai, követelményeinek teljesítése próbára teszik sarjadó
demokráciánkat. A népszavazás tehát az elsõ lépés volt a megkezdett úton. Visz-
szafordulni nincs lehetõség, de a helyes irányváltásra van mód.

Most az apró lépések sora következik. Ezeknek következményeit elsõsor-
ban a fiatalok fogják át- és megélni. Az õ részvételük nélkül nem lehet a meg-
kezdett úton haladni. A Nemzeti Fejlesztési Terv fõként országos méretekben,
globálisan rajzolja meg a távlatokat. Az egyén számára a legfõbb kérdés: hol
lehet jól élni Magyarországon. Erre nem könnyû a választ megadni. A Nem-
zeti Fejlesztési Terv fõ célkitûzései közé tartozik, hogy az ország gazdasági fej-
lõdésében a kiegyensúlyozottság legyen a meghatározó szempont. A közvéle-
ményben a kettészakítottság képzete él. A gazdasági fejlõdés, illetve
fejletlenség nem két nagy tömbre – nyugatira és keletire – osztja fel Magyar-
országot. A helyzet sokkal inkább mozaikszerû megosztást mutat. Ha jól aka-
runk élni, elvileg mehetünk a Dunától jobbra is, meg balra is. Az országban
kialakultak úgynevezett fejlõdési tengelyek, amelyek geopolitikai és ökonó-
miai pozícióik miatt kedvezõbb helyzetben vannak a többi területnél.  A fej-
lõdést és az életfeltételeket meghatározó tényezõként kell figyelembe venni a
települések adottságait is. Kialakult egy hierarchikus településlejtõ, amely-
nek csúcsán a fõváros áll. A rangsor – regionális központok, megyeközpontok,
központi szerepû középvárosok jellegformáló iparral, központi szerepkörû
kisvárosok – adott objektivitásként kezelendõ. E kategorizálást még nagyon
sok, más szempont is befolyásolja, színezi. Az Európai Unió gazdasági és szo-
ciális szervezõdéselmélete, amely a történelmi tapasztalatok konklúziójaként
alakult ki, a régióelmélet. Ez elsõsorban gazdasági alapon különbözteti meg a
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területi egységeket, középpontjukban a környezõ településekre több szem-
pontból kohéziós szervezõ erõhatást kifejtõ régióközpont jellemzi. A nyugat
európai fejlõdés fõ vonása, hogy a gyors településfejlõdés következtében meg-
nõtt a városok hatásrádiusza. A közép-kelet-európai evolúció ettõl lényegesen
eltérõ, amelynek oka az agrárjellegû gazdaság, a földrajzi helyzet, a belterjes
szerves fejlõdést megakadályozó történelmi kataklizmák. A hazánkban kiala-
kult legnagyobb területi egységet a megyék jelentik. Ezek elsõsorban politi-
kai, közigazgatási képzõdmények, amelyeket jelenleg hatalmi erõvonalak tar-
tanak össze. Az úgynevezett nagyrégió az Európai Unió belsõ evolúciós
képzõdménye, amely természetes, a gazdasági fejlõdés törvényeinek megfele-
lõen született. A politikai, közigazgatási élet, a gazdasági vérkeringés a polgá-
ri demokrácia fejlõdése miatt a régiókban autonóm módon zajlik. A demok-
rácia kis körei kialakultak, a polgár gazdája szûkebb környezetének,
felelõsséget érez érte. 

Amikor a Dél-dunántúli régióról készült regionális ifjúsági helyzetelem-
zést a kezünkbe vesszük, találkozunk mindazon régiószervezõdési szempont-
tal, amely szükségszerûen befolyásolja a nagy régiók és azok alapvetõ építõkö-
veinek, a kis régióknak a kiépülését. A helyzetelemzést végzõ kollektívát két
alapvetõ szempontsor vezette. Egyrészt a konkrét helyzetelemzés szándéka az
objektivitás alapvetõ követelményeként méri fel a feltételeket, másrészt az
emberi tényezõ sokszor nehezen feltárható pszichológiai feltételrendszerét
tárja fel. A kettõ együtt gazdasági, társadalompolitikai valamint szociológiai
szempontból ad több esetben részleteiben megdöbbentõ, összefüggéseiben 
a továbblépés eredményeivel kecsegtetõ képet. Ezért tartom fontosnak, hogy
a helyi gazdasági és politikai vezetés minden résztvevõje alaposan ismerje a
dokumentumot, mert tartalmi értékei miatt fontos szerepet játszhat abban,
hogy a jövõ nemzedéke kialakíthassa a maga számára a jövõben a kellõ élet-
feltételeket, s õ is hozzájárulhasson az újszerû országépítõ munkához. 

A regionális ifjúsági helyzetelemzés befejezõ része különösen értékes,
mert az ifjúság, a legfontosabb humánerõforrás, szempontjából határozza meg
és keresi a magyar nagyrégiók kialakításának aspektusából fontos fejlesztési
irányokat. Az elkészült mérleg sokoldalúan jelöli meg azokat a módokat, ame-
lyek a régió ifjúságpolitikáját a jövõben determinálják. 

A legfõbb pozitívuma a Swot-analízisnek, hogy a demokratikus közössé-
gi kereteket tartja a humánerõforrásra való gazdálkodás legalapvetõbb fel-
tételének. Az értékszembesítõ, az ellentmondásokat feltáró módszer bizto-
sítéka annak, hogy a folyamat irányítói aránylag hibamentesen dolgozzanak.
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Ez a módszer túlmutat a kis és nagy régiók határain, s beilleszti Magyarorszá-
got szervesen a közép-kelet-európai térség gazdasági, politikai rendszerébe.
Ez a perspektíva, amelyet elkerülni nem tudunk, s amelynek megvalósulása
megóv bennünket attól, hogy az Európai Unión belül úgynevezett ütközõ öve-
zetté váljunk. Hazánk és a környezõ országok harmonikus együttfejlõdése az
Európai Unió számára további térségek csatlakozását, így globális befolyásá-
nak további erõsödését, s vele együtt az unióban élõ népek életfeltételeinek ja-
vulását, valamint a világhatalmi erõviszonyok harmonikus kiegyensúlyozását
eredményezi. 

Dr. Bertalan Péter
egyetemi docens

Kaposvári Egyetem
Regionális- és Vidékpolitika Tanszék

mb. tanszékvezetõ
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VVeezzeettõõii  öösssszzeeffooggllaallóó
A régió gazdasági mutatói az országos átlaghoz viszonyítva nem javultak, a le-
maradás mértéke fokozatosan növekedett az elmúlt idõszakban; ezzel párhu-
zamosan a Dél-Dunántúlon az országos átlagnál alacsonyabb az aktivitási rá-
ta: 2004-ben a teljes lakosságon belül 53,8% volt, a Dél-Dunántúlon ez az
érték mindössze 50%-ot mutatott. 2004 elõtt a fiatal, magyar 15-24 éves mun-
kanélküliek aránya a teljes korosztályukon belül sokkal kedvezõbb arányt
képviselt az EU régi és újonnan csatlakozott tagállamaiban tapasztaltaknál,
ez az elõny azonban 2004-re elfogyott. A növekvõ számú fiatal munkanélküli
között sajnos 2004 után meredeken emelkedni kezdett a diplomások aránya.
Ez a jelenség a 90-es évek közepétõl beinduló felsõoktatási expanzió hatásai-
ra vezethetõ vissza, amely akkor és ott megoldotta a fiatalok elhelyezkedési
problémáit, de a napjainkban kikerülõ frissdiplomások között fokozatosan
növekszik a munkanélküliek aránya. Az Ifjúság 2004 kutatás szerint 2004-ben
a régió 15-29 év közötti fiataljai közül tízbõl négy volt aktív dolgozó (38%), ez-
zel megegyezõ arányban tanultak (38%), tíz fiatalból egy inaktív (9%), egy pe-
dig munkanélküli (10%) volt. Az összes fiatal 37%-a volt már regisztrált mun-
kanélküli élete során, 3% pedig regisztrálatlan munkanélküli is (3%
mindkettõ). Az Ifjúság 2004 kutatás keretében megkérdezett dél-dunántúli 15
és 29 év közötti fiatalok közül mintegy 36%-nak volt érettségije, 23% szak-
munkásképzõt, 31% legfeljebb nyolc osztályt végzett; 53%-uk szeretne a jövõ-
ben továbbtanulni, valamilyen tanfolyamot végezni. 

A régióbeli fiataloknak mindössze 14%-a tagja formális szervezetnek,
klubnak, pártnak, vallási közösségnek (országos átlag: 15,2%). A konkrét po-
litikával szemben elutasítóak a fiatalok a régióban – országosan is -, hiszen so-
kan egyáltalán nem bíznak az Országgyûlésben (30 százalék), illetve a kor-
mányban (28,1 százalék). Ezek az arányok hasonlóan alakulnak 2000-ben és
2004-ben is. Ami a szabadidõ eltöltésének módját illeti, a régióban élõ fiata-
loknak háromnegyede (75,7%) az otthonát jelölte meg a szabadidõ eltöltésé-
nek helyeként. A fiataloknak csak mintegy ötöde tölti szabadidejét barátok-
kal, esetleg a párjukkal. Ami a hétvégi szabadidõs programokat illeti, 
a régióbeli fiatalok többsége (60 %-a), azt is otthon tölti egyedül, csak körül-
belül negyedük-harmaduk tölti a szombat-vasárnapot a barátaival, vagy pár-
jával. Az erre kidolgozott mutatók tanúsága szerint négy év alatt Magyaror-
szágon a digitális megosztottság mértéke csökkent, de mértéke még mindig
igen jelentõs. A leginkább megosztottság-generáló dimenzió egyértelmûen az
iskolai végzettség, komoly szerepe van továbbá a megosztottság kialakulásá-
ban az életkornak és kisebb mértékben, de nem korántsem elhanyagolható
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módon, a jövedelemnek. A 15 és 29 év között fiatalok 69%-a számítógép hasz-
náló a régióban, közel 54%-uk olyan háztartásban lakik, ahol van otthon szá-
mítógép. 37%-uknál van otthoni Internet-hozzáférés. 20%-uk naponta, 23%
heti több, 16% heti egy alkalommal internetezik. Ugyanakkor 20 százalék
azoknak az aránya, akik soha nem szoktak csatlakozni a világhálóra. 

A dél-dunántúli fiatalok (15-29 évesek) 62%-a nem sportol a kötelezõ test-
nevelés órán kívül. A egyötödük egyetlen alkalommal sem ivott alkoholos italt
az elmúlt egy évben. Az alkoholt fogyasztók 18%-a legalább hetente, 25%-a
legalább havonta, 36%-a pedig ennél ritkábban iszik szeszes italt. 37%-uknál
elõfordult az elmúlt évben, hogy többet ittak a kelleténél. 43%-uk környeze-
tében valaki használt kábítószert. 35%-uk cigarettázik. A dohányosok fele 
10 szálnál többet szív el naponta.

A magyar fiatalok jövõre vonatkozó várakozásait tekintve az optimizmus a jel-
lemzõ. Minden jövõvel kapcsolatos kérdésnél többségben vannak az inkább javu-
lást várók vagy az inkább elégedettek, a Dél-dunántúli régió fiataljai azonban bo-
rúlátóbbak, mint kortársaik. A makro-környezetük jövõbeli változásait a régió
fiataljai negatívabban ítélik meg az országos átlagnál. A dél-dunántúli 15-29 éve-
sek 37%-a szerint romlani fog az ország gazdasági helyzete a következõ években,
31% szerint nem változik, 32%-uk pedig javulást vár. Ami az emberek életszínvo-
nalát illeti, a fiatalok 38%-a szerint romlani fog a következõ években, 33% szerint
nem változik, 29% pedig javulást vár. A személyes helyzet megítélésében 23%-uk
pesszimista a következõ évekre nézve, 33% változatlan esélyeket prognosztizál,
míg 44% szerint javulni fog a helyzet. 86%-uknak vannak személyes elképzelései,
amelyeket a jövõre nézve meg kíván valósítani. A legtöbbet említett tervek a csa-
ládalapítás (21%), az elhelyezkedés (18%) és a lakásépítés (18%).

A régió legmagasabb szintû ifjúságpolitikai szereplõje a Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Iroda (RISZI). Feladatellátásának középpontjában azonos hangsúly-
lyal van jelen a hálózati szintû fejlesztés és képzés az ifjúsági intézményrendszer
szereplõi (helyi ifjúsági szolgáltató irodák, ifjúsági referensek, civil ifjúsági szer-
vezetek, ifjúságsegítõ szakemberek) számára, és az ezt a folyamatot támogató pá-
lyázatkezelés – külön kiemelve a Regionális Ifjúsági Tanács kiírásait. 

A szakmai fejlesztések közül a RISZI életében kiemelkedõ jelentõségû a Tol-
na megyében indult Kistérségi Ifjúsági Koordinátor Projekt A program során –
a folyamatos szakmai támogatásnak köszönhetõen – olyan szakember-bázis ala-
kult ki a kistérségi koordinátorok személyében, akik professzionális ifjúságse-
gítõ munkájuk révén alkalmassá váltak a kistérségi és a helyi szintû ifjúsági
közélet rendszerszemléletû fejlesztésére. Tevékenységük különös fontossággal
bírt az 5000 lakos alatti kistelepüléseken, ahol a helyi szintû ifjúságpolitika és
az ifjúsági közösségfejlesztés, különbözõ okokból, marginális kérdés. 
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A Helyi Ifjúsági Szolgáltató Irodák (HISZI) feladata elsõdlegesen a fiata-
lok információs szükségleteinek kielégítése, valamint a fiatalok aktuális élet-
helyzetéhez kapcsolódó tanácsadás. A régióban a három megyeszékhelyen ta-
lálható HISZI mindegyike meghaladta a helyi szintû információszolgáltató
szerepkörét, és Ifjúsági Információs Pont (Infopont) hálózatokat építenek a
megye településein. Az Infopont hálózat rendre a már meglévõ Teleházak és
e-Magyarország pontok szolgáltatásait egészíti ki specifikus ifjúsági célú szol-
gáltatásokkal. A megyeszékhelyen történõ tanácsadás nem érheti el a kistele-
püléseken élõ fiatalokat, az õ támogatásukat vállaló intézményrendszer, civil
kezdeményezések, illetve ezek infrastruktúrája kialakításra vár.

A régió önkormányzatainak ifjúsági célú tevékenységeit meghatározza,
hogy – különösen az alacsony lélekszámú településeken – hiányzik az aktív if-
júsági párbeszédrendszer. Ha elfogadjuk és hangoztatjuk annak szükségessé-
gét, hogy a fiatalok aktív alakítói lehessenek az õket érintõ helyi szintû dön-
téseknek, akkor belátható, hogy a civil ifjúsági szervezetekben összegzõdõ
sokrétû gyakorlati tapasztalat, s a szervezeti mûködésben megjelenõ érdekér-
vényesítés elemi szükséglete hatékonyan egészíti ki a korosztályi képviseletet
– azaz az ifjúsági önkormányzatot – egy párbeszédrendszeren belül. A telepü-
lési önkormányzatok meghatározó többsége nem alakított ki hosszú távú stra-
tégiát a települési ifjúság fejlesztésére, sem ifjúsági koncepcióval, sem ifjúsá-
gi alappal nagytöbbségük nem rendelkezik.

A régió civil ifjúsági szervezeti struktúrájára jellemzõ, hogy területi elosz-
lásuk szerint a megyeszékhelyek és vonzáskörzeteikben számos, míg a gazda-
ságilag is elmaradottabb kistérségekben (Siklós, Sellye, Barcs, Lengyeltóti stb.)
gyér számmal találhatóak. Ez utóbbi szervezetek területi elzártságuk és infor-
mációhiányuk miatt, illetve a technikailag, valamint szakmai követelmények-
ben is professzionalizálódó pályázati rendszerekben egyre kevesebb forrást ké-
pesek mozgósítani. A civil ifjúsági szervezetek egymással ritkán tartanak
kapcsolatot, fejlesztõ programjaik egymástól élesen elkülönülve mozognak. 
A régió térképén hatalmas fehér foltok találhatók az ifjúsági szervezetek jelen-
létének tekintetében. Az ezeken a területeken élõ fiatalok bevonásához, meg-
szólításához kiemelkedõen fontos a helyi kezdeményezések beindításának tá-
mogatása, a helyi szintû felkeresõ ifjúsági munka, ifjúsági fejlesztés. 

A Dél-Dunántúl településeinek majdnem háromnegyedét (73,3%) adó 1000
fõ alatti, társadalmi-gazdasági fejlettség területén egyre inkább leszakadó tele-
pülésein élõ fiatalok esélyeinek javítása olyan halaszthatatlan, égetõ feladat,
melynek megoldásában nagy a regionális döntéshozók felelõssége. Azért, hogy
ezen fiatalok a társadalom hasznos és aktív tagjai, pozitív erõforrásai, döntések-
be bevonódó felnõttjei lehessenek, minden eszközt meg kell ragadni. 



22..  RRééggiióó,,  ffiiaattaallookk  aa  rrééggiióóbbaann

A közigazgatásilag három megyét – Baranyát, Somogyot, Tolnát – magában
foglaló régió délen Horvátországgal, északon a közép-dunántúli, északnyuga-
ton a nyugat-dunántúli régióval határos, keleten a Dél-Alföldtõl a Duna vá-
lasztja el. A régió központja Pécs. 
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2.1 grafikon

AA  DDééll--dduunnáánnttúúllii  rrééggiióó
[Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye]

Forrás: A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája 



22..11..  DDeemmooggrrááffiiaaii  aaddaattookk

22..11..11..  NNééppeesssséégg

A régióhoz az ország területének 14,4%-a, népességének alig egytizede tarto-
zik. 14 169 km2-es területe, ahol a 2003. év elején 989 ezren éltek, 70 fõ/km2-
es népsûrûségével az ország legritkábban lakott térsége. A 2001-es népesség-
számlálási adatokból kiderül: a magyarországi 15 és 29 év közötti fiatalok
közül a dél-dunántúliak aránya ezzel megegyezõ értéket, 9,73 %-ot mutat
(KSH, Népszámlálás 2001). 

A természetes fogyás a régióban, 2004-ben hozzávetõlegesen 4000 fõ volt
[4,2 ezrelék], amely arány sajnos a dél-alföldi érték után [4,6 ezrelék] a máso-
dik legmagasabb az országban. 

A Dél-Dunántúl három legjellemzõbb nemzeti, illetve etnikai kisebbsége
a német, a horvát és a cigány. A Magyarországon élõ németek 30%-a, a horvá-
tok több mint egyharmada, a cigányok 13%-a él a régióban.

22..22..  GGaazzddaassáágg

A régió gazdasági mutatói az országos átlaghoz viszonyítva nem javultak,
a lemaradás mértéke fokozatosan növekedett az idõszakban.  
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EEggyy  ffõõrree  jjuuttóó  GGDDPP  aazz  oorrsszzáággooss  ááttllaagg  sszzáázzaalléékkáábbaann
(1994-ben és 2003-ban) [regionális bontás]
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Forrás: KSH, 2004



Ha kistérségi bontásban vizsgáljuk a trendfolyamatokat, akkor a kép még
elszomorítóbb. 

Az ECOSTAT kutatói kidolgoztak egy ún. komplex fejlettségi mutatót,
amely különbözõ paraméterek figyelembevételével meghatározza egy adott
kistérségnek az országos átlaghoz viszonyított fejlettségét. Ezen mutató alap-
ján a Dél-dunántúli régióban szinte az összes kistérség fejlettségi mutatója
romlott, vagy stagnált a vizsgált idõszakban. 

22..33..  FFooggllaallkkoozzttaattoottttssáágg,,  mmuunnkkaannééllkküülliisséégg

2004-ben a teljes lakosságon belül az aktivitási ráta 53,8% volt, a Dél-Dunán-
túlon ez az érték mindössze 50%-ot mutatott. Ebben az idõszakban a regiszt-
rált munkanélküliek 27,9%-a 26-35 éves, mintegy negyede 36-45 éves, közel
háromtizede 45 évesnél idõsebb volt.
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AA  kkiissttéérrssééggeekk  hheellyyzzeettéénneekk  vváállttoozzáássaa  11999999--22000011  kköözzöötttt  
aa  kkoommpplleexx  ffeejjlleettttssééggii  mmuuttaattóó  aallaappjjáánn  [Kistérségi bontás]

2.3 grafikon

Forrás: Ecostat 2003



AA  ffooggllaakkoozzttaattáássii  aarráánnyy  ééss  mmuunnkkaannééll--kküülliisséégg,,  22000044 [Regionális bontás]

Forrás: KSH, 2004

2004 elõtt a fiatal magyar 15-24 éves munkanélküliek aránya a teljes
korosztályukon belül sokkal kedvezõbb arányt mutatott az EU régi és újon-
nan csatlakozott tagállamaiban tapasztaltaknál, ez az elõny azonban 2004-
re elfogyott.
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Régió
Aktivitási

arány

Munka-
nélküli-
ségi ráta

8 általá-
nosnál

kevesebb

Általános
iskola

Közép-
fokú

Felsõ-
fokú

Közép-
Magyarország

59,0 4,5 3,1 27,4 59,5 9,9

Közép-
Dunántúl

56,9 5,6 4,7 33,1 58,0 4,2

Nyugat-
Dunántúl

57,2 4,6 4,7 30,5 59,6 5,3

Dél-
Dunántúl

50,1 7,3 8,4 37,7 50,8 3,1

Észak-
Magyarország

49,3 9,7 11,6 37,6 48,2 2,6

Észak-
Alföld

48,5 7,2 8,4 39,6 49,0 3,0

Dél-
Alföld

50,5 6,3 4,0 33,8 57,9 4,3

Ország
összesen

53,8 6,1 7,2 35,5 53,1 4,1

Iskolai végzettséggelrendelkezõk aránya
a regisztrált munkanélküliek körében
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A fiatalok munkanélküliségi rátája 2004-ben országos szinten merede-
ken megugrott, 2,5-szerese volt a munkaképes korúakénak (a 15-64 éves né-
pességének), míg az Európai Unió tagországaiban átlagosan 2-2,1-szeres 
a különbség.
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AA  1155--2244  éévveess  nnééppeesssséégg  mmuunnkkaannééllkküülliissééggii  rrááttáájjaa  
aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióóbbaann  ééss  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn,,  11999988--22000044

2.4 grafikon

Forrás: Eurostat, Newcronos adatbázis 



A fiatal munkanélküliek között sajnos 2004 után meredeken emelkedni
kezdett a diplomások aránya, ez a jelenség a 90-es évek közepétõl beinduló
felsõoktatási expanzió hatásaira vezethetõ vissza, amely akkor és ott megol-
dotta a fiatalok elhelyezkedési problémáit, de a napjainkban kikerülõ friss-
diplomások között fokozatosan növekszik a munkanélküliek száma.

Az Ifjúság 2004 kutatás szerint 2004-ben a régió 15-29 év közötti fiataljai-
nak 38%-a volt aktív dolgozó, 5% tanulás mellett dolgozott, 9%-uk inaktív,
10%-uk munkanélküli volt, 38% tanult. Az összes fiatal 37%-a volt már re-
gisztrált munkanélküli, 3%-a regisztrálatlan munkanélküli, 3%-a pedig már
mindkettõ volt élete során. Az aktívak kivételével a korosztályi szegmens
27%-nak volt már 3 hónapnál hosszabb ideig tartó munkavállalása a szünidei
munkákon túl.
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AA  ffeellssõõffookkúú  vvééggzzeettttssééggûûeekk  ééss  aa  2255--2299  éévveesseekk  
aarráánnyyaa  aammuunnkkaannééllkküülliieekkeenn  bbeellüüll,,  11999988--22000044
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Forrás: KSH, 2004 

FFiiaattaallookk  ffooggllaallkkoozzttaattoottttssáággaa  aa  DDééll--dduunnáánnttúúllii  rrééggiióóbbaann
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Forrás: Ifjúság 2004



22..44..  OOkkttaattááss,,  kkééppzzééss  ppáállyyaavváállaasszzttááss

Dél-Dunántúlon a csökkenõ születésszám és az elöregedõ népesség következ-
ményeként az óvodai és alapfokú közoktatási intézmények szabad kapacitá-
sokkal rendelkeznek. Óvodák vonatkozásában régiós szinten 100 férõhelyre
átlagosan 88 óvodáskorú gyermek jut, míg egy általános iskolai osztályra jutó
gyermekek átlagos száma 18,9.

A régió 600-nál is több községi jogállású települése mintegy 270 alapfokú iskolát
tart fenn. Baranyában nagyjából minden harmadik, Somogyban és Tolnában min-
den második önkormányzatra „jut” egy iskola. A Dél-Dunántúlon 2001-ben nem ér-
te el az egy százalékot azoknak a 10 éves és idõsebb gyermekeknek az aránya, akik
az általános iskola elsõ évfolyamát sem végezték el (gyakorlatilag analfabétáknak te-
kinthetõk), mégis, ha csekély mértékben is, de ez az országos átlag fölött volt.

22..44..11..  KKöözzééppffookkúú  ookkttaattááss

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint a Dél-Dunántúlon a 18 éves és idõ-
sebb népességnek mintegy ötöde (1990-ben még csak 14%-a) rendelkezett
érettségivel. Ez kis mértékben elmarad az országos átlagtól, de a fõváros nél-
kül számított vidéki átlagnak többé-kevésbé megfelel.
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AA  1188  éévveess  ééss  iiddõõsseebbbb  nnééppeessssééggbbõõll  aa  lleeggaalláábbbb  kköözzééppffookkúú  
vvééggzzeettttssééggggeell  rreennddeellkkeezzõõkk  aarráánnyyaa  kkiissttéérrssééggeenn--kkéénntt,,  22000011

2.7 grafikon

Forrás: A Dél-dunántúli régió és térségeinek felzárkóztatását és tõkevonzó képességének javítását 

megalapozó helyzetfeltáró  tanulmány – Tolna Megyei általános Mûvelõdési Központ, KSH



22..44..22..  FFeellssõõffookkúú  ookkttaattááss

A 2001. évi cenzuskor a Dél-Dunántúlon a 25 éves és idõsebb népességnek –
a vidéki átlagnak megfelelõen – mintegy a tizede rendelkezett egyetemi vagy
fõiskolai diplomával. Baranyában 11%, a régió másik két megyéjében 9% kö-
rüli arány mutatkozott. 

22..44..33..  TToovváábbbbttaannuullááss

Az Ifjúság 2004 kutatás keretében megkérdezett dél-dunántúli 15 és 29 év kö-
zötti fiatalok közül mintegy 36%-nak volt érettségije, 23% szakmunkáskép-
zõt, 31% legfeljebb nyolc osztályt végzett. 53%-uk szeretne a jövõben tovább-
tanulni, valamilyen tanfolyamot végezni. 

A tanulást tervezõk 45%-a fõiskolára, egyetemre menne, 34% nyelvet tanul-
na, 20% leérettségizne, 19% szakmát tanulna, 14% újabb szakmát tanulna.

22..44..44..  NNyyeellvviissmmeerreett

A Dél-dunántúli régióban egyes demográfiai, illetve foglalkozási jellem-
zõk szerint eltérõen alakul a népesség nyelvismerete. A 15-39 éves korcsoport-
ban az átlagosnál számottevõen magasabb (32%)  azoknak az aránya, akik az
anyanyelvükön kívül más nyelvet is beszéltek. Iskolázottság tekintetében ter-
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AA  DDééll--dduunnáánnttúúllii  rrééggiióóbbaann  ééllõõ  1155--2299  éévveess  ffiiaattaallookk  
mmeeggoosszzlláássaa  vvééggzzeettttsséégg  sszzeerriinntt
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Forrás: Ifjúság 2004 kutatás



mészetszerûleg az egyetemet vagy fõiskolát végzettek körében volt legnagyobb
az idegen nyelvet beszélõk hányada, de az átlagosnál magasabb arány mutat-
kozott az érettségivel rendelkezõk körében is. Foglalkozási ismérvek alapján
vizsgálva a nyelvtudással rendelkezõket, arányuk a foglalkoztatottak (24%) és
az eltartottak (27%) körében volt a legmagasabb, az inaktív keresõk (16%) kö-
rében a legalacsonyabb. A foglalkoztatottak közül a vezetõ, értelmiségi foglal-
kozásúak körében volt a legnagyobb, az ipari, építõipari foglalkozásúak köré-
ben a legkisebb az idegen nyelvet beszélõk aránya.

AAzz  aannyyaannyyeellvvüükköönn  kkíívvüüll  mmááss  nnyyeellvveett  iiss  bbeesszzééllõõkk  aarráánnyyaaaa  ffoonnttoossaabbbb
nnyyeellvveekksszzeerriinntt,,  tteelleeppüüllééss--ttííppuussoonnkkéénntt,,  22000011  (százalék)

Forrás: KSH, 2004

A Dél-Dunántúl népességének az országos átlaghoz viszonyított kedve-
zõbb nyelvismerete fõként Baranya megyének köszönhetõ, egyrészt az itt
élõ jelentõs számú nemzetiségi népességnek, valamint a megyeszékhelyen
élõ idegen nyelvet beszélõk kiemelkedõ arányának, amely nagy valószínû-
séggel az oktatási, felsõoktatási intézmények jelentõs koncentrációjának
tudható be.
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Település-típus Angol Francia Olasz Orosz Német Horvát Cigány Román

Megyeszékhely 52,5 5,8 4,9 7,5 55,8 5,1 1,5 2,0

Többi város 23,7 2,0 2,2 4,3 62,8 12,4 3,2 2,2

Községek 13,5 1,3 1,2 2,4 47,7 6,9 8,0 2,8
BBaarraannyyaa  mmeeggyyee
öösssszzeesseenn

3344,,55 33,,66 33,,22 55,,33 5544,,77 77,,22 33,,99 22,,33

Megyeszékhely 48,8 4,6 2,8 8,8 53,7 1,7 1,0 1,7

Többi város 33,6 2,9 2,5 6,9 71,8 5,7 1,6 2,6

Községek 23,2 2,5 1,4 5,5 50,4 5,2 10,7 4,4
SSoommooggyy  mmeeggyyee
öösssszzeesseenn

3344,,11 33,,33 22,,22 66,,99 5588,,55 44,,44 44,,88 33,,00

Megyeszékhely 37,5 3,0 2,6 7,3 64,5 0,9 2,0 3,0

Többi város 30,4 2,0 1,8 6,9 68,1 1,0 1,4 3,5

Községek 15,6 1,5 1,1 4,5 64,0 0,9 6,1 5,3
TToollnnaa  mmeeggyyee
öösssszzeesseenn

2277,,11 22,,00 11,,88 66,,22 6655,,99 11,,00 33,,11 44,,00

Dél-Dunántúl 32,9 3,2 2,6 5,9 58,2 5,1 4,0 2,9

2.2 táblázat



22..55..  ÉÉrrttéékkrreenndd,,  jjöövvõõkkéépp

A szocializáció elsõ, és éveken keresztül legfontosabb terepe a család. Annak
ellenére, hogy a fiatalok között már kiemelt szerep jut például a kortárscso-
portnak, érdemes megvizsgálni, hogyan viszonyulnak a magyarországi 15-29
évesek szüleik értékrendjéhez, életvezetési elveihez.

22..55..11..  ÉÉrrttéékkeekk

2004-ben a megkérdezett fiatalok 2 százaléka nem tudott, vagy nem akart vála-
szolni az erre irányuló kérdésre. Az érvényes választ adók többsége (54 száza-
lék) számára megfelelnek azok az elvek, amelyek szerint szülei élnek. Ez az
arány lényegesen magasabb, mint a 2000-ben tapasztalt 38 százalék. A szülõk
értékrendjét elutasítók aránya ehhez képest kevéssé, 13-ról 11 százalékra csök-
kent 2000 és 2004 között. Mindkét vizsgált évben igaz, hogy a fiatalabbak elfo-
gadóbbak szüleik életvitelével,  értékrendjével szemben, mint idõsebb társaik.
2004-ben a tizenévesek 62 százaléka állította, hogy megfelel eszményének szü-
lei élete, míg a 20-24 évesek 54, a 25-29 éveseknek pedig csupán 49 százalékáról
mondható el ugyanez. Az életkor elõrehaladtával – a család szerepének csökke-
nésével és a kortársak fontosságának növekedésével – mind a szülõk értékrend-
jét elutasítók, mind az ahhoz ambivalensen viszonyulók aránya növekszik.
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MMeeggffeelleell--ee  aazz  ÖÖnn  eesszzmméénnyyéénneekk  sszzüülleeii  éélleettee??  ((aazz  éérrddeemmii  vváállaasszztt  aaddóókk
aarráánnyyáábbaann,,  sszzáázzaalléékk,,  22000000--bbeenn  ééss  22000044--bbeenn))  oorrsszzáággooss
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Forrás: Ifjúság 2004 kutatás



(A fiatalok által legfontosabbnak tekintett értékek az életkor növekedésével
változnak, azok az elvek „udvariasság”, „kreativitás”, „gazdagság” és „vallásos
hit”), amelyek fontossága szignifikánsan nem különbözik egymástól az egyes
korcsoportokban, sorrendben hátrébb találhatóak. A tizenévesek életében a
kortárscsoport fontosságához szorosan kötõdõ „igaz barátság”, a kamaszkor él-
mény- és tapasztalatszerzésének idõszakában nagyon fontos „érdekes élet”, a –
legfiatalabbak életébõl leginkább hiányzó – „vezetésre és döntésre való jog”
szerepe folyamatosan csökken; míg a „belsõ harmónia” és a „tradíciók tisztele-
tének” fontossága a vizsgált korcsoporton belül az életkor elõrehaladtával fo-
lyamatosan növekszik. A legtöbb érték (a „családi biztonság”, a „békés világ”,
a „szabadság”, az „egység a természettel”, a „változatos élet”, a „társadalmi
rend” és a „hatalom”, valamint csekély mértékben „a nemzet szerepe”) fontos-
sága szignifikánsan a 20-24 és a 25-29 korcsoport esetében különbözik egymás-
tól. Ez arra utal, hogy huszonéves korban válnak felnõtté a fiatalok, értékrend-
jük is ekkor alakul át, ebben az idõszakban helyezõdnek át a hangsúlyok az élet
egyes területeirõl másokra. Ezt az elgondolást támasztja alá az a tény, hogy
ugyanezen értékek szerepe szignifikánsan eltérõ a már önálló életvitellel ren-
delkezõ, illetve a szülõktõl még erõsebb függésben élõ fiatalok esetében. 
A „szerelem/boldogság” az egyetlen olyan érték a felsoroltak közül, aminek
fontossága tizenévesrõl huszonéves korra változik (nõ) meg. 

AAzz  eeggyyeess  éérrttéékkeekk  ffoonnttoossssáággáánnaakk  ááttllaaggppoonnttsszzáámmaa  kkoorrccssooppoorrttookk  sszzeerriinntt  
(az érdemi válaszok átlaga – egyáltalán nem fontos: 1, rendkívül fontos: 5)
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15–19 20–24 25–29 átlagosan
családi biztonság 4,80 4,80 4,84 4,81
szerelem/boldogság 4,73 4,77 4,79 4,77
igaz barátság 4,77 4,69 4,63 4,69
békés világ 4,63 4,64 4,69 4,66
belsõ harmónia 4,53 4,63 4,68 4,62
szabadság 4,55 4,52 4,46 4,51
udvariasság 4,34 4,35 4,38 4,36
egység a természettel 3,99 4,03 4,19 4,08
kreativitás 4,03 4,06 4,04 4,04
a tradíciók tisztelete 3,83 3,90 3,96 3,90
érdekes élet 3,97 3,90 3,83 3,89
változatos élet 3,95 3,91 3,83 3,89
a szépség világa 3,87 3,81 3,81 3,83

2.3 táblázat
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Forrás: Ifjúság 2004

22..55..22..  TTáárrssaaddaallmmii  kköözzéérrzzeett

A társadalmi közérzet harmadik meghatározó faktorát, a jövõre vonatkozó vá-
rakozásokat tekintve az optimizmus a jellemzõ. Minden jövõvel kapcsolatos
kérdésnél többségben vannak az inkább javulást várók, vagy az inkább elége-
dettek. A kérdésre választ adó fiatalok közel négytizede vár kedvezõ változá-
sokat a gazdaságban és az emberek életszínvonalában, és 45 százalékuk a 
személyes helyzetére vonatkozóan. Mindhárom esetben 35 százalék az ambi-
valensek aránya, és legfeljebb 30 százalék (de a személyes életterveknél 
20 százalék) a romlást prognosztizálók aránya.

15–19 20–24 25–29 átlagosan
társadalmi rend 3,70 3,73 3,80 3,75
vezetésre és döntésre való jog 3,82 3,74 3,66 3,73
gazdagság 3,67 3,65 3,67 3,66
nemzet szerepe 3,56 3,59 3,65 3,60
vallásos hit 3,01 2,97 2,97 2,98
hatalom 2,72 2,66 2,52 2,62
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HHaa  aa  jjöövvõõrree  ggoonnddooll,,  mmiitt  ttaarrtt  vvaallóósszzíínnûûnneekk::  aa  kköövveettkkeezzõõ  éévveekkbbeenn  hhooggyyaann
aallaakkuull……??  (országos szinten, a kérdésre válaszolók százalékában, 2004)
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Forrás: Ifjúság2004



Az Ifjúság 2004 kutatás szerint a Dél-dunántúli régió fiataljai a makro-
környezetük jövõbeli változásait borúlátóbban ítélik meg az országos átlagnál.
A dél-dunántúli 15-29 évesek 37%-a szerint romlani fog az ország gazdasági
helyzete a következõ években, 31% szerint nem változik, 32%-uk pedig javu-
lást vár. Ami az emberek életszínvonalát illeti, a válaszadók 38%-a szerint
romlani fog a következõ években, 33% szerint nem változik, 29% pedig javu-
lást vár.

A személyes helyzet megítélésében 23%-uk pesszimista a következõ évek-
re nézve, 33% változatlan esélyeket prognosztizál, míg 44% szerint javulni fog
a helyzet. 86%-uknak vannak személyes elképzelései, amelyeket a jövõre néz-
ve meg kíván valósítani.

A legtöbbet említett tervek a családalapítás (21%), az elhelyezkedés (18%)
és a lakásépítés (18%).

22..55..33..  RRéésszzvvéétteell  ééss  bbiizzaalloomm

A régióbeli fiataloknak mindössze 14%-a tagja formális szervezetnek, klub-
nak, pártnak, vallási közösségnek. (országos átlag: 15,2%)
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HHaa  aa  jjöövvõõrree  ggoonnddooll,,  mmiitt  ttaarrtt  vvaallóósszzíínnûûnneekk::  aa  kköövveettkkeezzõõ  éévveekkbbeennhhooggyyaann
aallaakkuull……??  (regionális szinten, a kérdésre válaszolók százalékában, 2004)

2.11 grafikon

Forrás: Ifjúság2004



A dél-dunántúli fiatalok bizalma az állami intézményekkel szemben ve-
gyes képet mutat: leginkább a bíróságokban bíznak, 21 százalékuk teljesen
megbízik benne, és csak 13 százalék nem bízik egyáltalán bennük. Második
helyen az egyházak állnak: 16,4 % a teljesen megbízók ebben a szervben, és
28,8% az egyáltalán nem bízók aránya. Leginkább a konkrét politikával szem-
ben elutasítóak a fiatalok, hiszen sokan egyáltalán nem bíznak az Országgyû-
lésben (30 százalék), illetve a kormányban (28,1 százalék). Ezek az arányok
hasonlóan alakulnak az Ifjúság 2004 országos kutatásban is.

22..66..  ÉÉlleettmmóódd

22..66..11..  AAnnyyaaggii  hheellyyzzeett

A TÁRKI 1999-es háztartás paneles kutatásai szerint az életkori csoporto-
kat tekintve 1998/99-ben is a gyermekek magas szegénységkockázata a leg-
szembetûnõbb, ezen belül is a 0-2 éveseké, ahol a szegénység mértéke majd-
nem négyszerese az átlagosnak. A szociál-geográfiai nézõpontot leginkább a
településhierarchia mentén érdemes vizsgálni. A település-hierarchia két szé-
le, tehát a községek és a fõváros közötti kockázat aránya másfélszeres volt
1999-ben.

A dél-dunántúli fiatalok 15%-a olyan háztartásban él, ahol a napi megél-
hetésen túl tudnak félretenni pénzt. 43%-uknál nem tudnak, és 33%-nál ese-
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TTaaggjjaa--ee  ÖÖnn  vvaallaammiillyyeenn  sszzeerrvveezzeettnneekk??  
(országos szinten, a kérdésre válaszolók százalékában, 2004)

2.
12

 g
ra

fik
on

Forrás: Ifjúság2004



tenként sikerül a pénzmegtakarítás. 47%-uknál az elmúlt 12 hónapban nem
fordult elõ, hogy elfogyott hónap végére a pénzük. 53%-uknál viszont több-ke-
vesebb gyakorisággal kiürült a családi kassza.

Az objektív anyagi helyzet mérésére a kutatások során a tartós fogyasztási
javakkal való ellátottságot szokták vizsgálni a kutatók. 2004-ben az Ifjúság
2004 kutatás során országos szinten kiderült, hogy a  fiatalok mintegy kéthar-
mada rendelkezik CD lejátszóval és Hifi berendezéssel, képmagnóval három-
negyedük, DVD lejátszóval harmaduk. Országos szinten a 15-29 éves korosz-
tály több mint fele rendelkezik gépjármûvel (57%). 

A Dél-dunántúli régióban ennél kedvezõtlenebb a kép. A felsorolt tartós
fogyasztási cikkekkel a fiataloknak csak harmadával-negyedével kisebb há-
nyada rendelkezik.

Forrás: Ifjúság 2004

A régióban a fiatalok 46%-ának van saját hifi berendezése, 44%-nak CD-
je, 27%-nak DVD-je, 12%-nak házimozija, 45%-nak videója, 40%-nak auto-
mata mosógépe, 3%-nak mosogatógépe, és mintegy harmadának (36%-nak)
személyautója.
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AAzz  eeggyyeess  ttaarrttóóss  ffooggyyaasszzttáássii  jjaavvaakkkkaall  rreennddeellkkeezzõõkk  aarráánnyyaa  hháázzttaarrttáássttííppuuss
sszzeerriinntt  ((oorrsszzáággoossaann  aazz  öösssszzeess  mmeeggkkéérrddeezzeetttt  kköözzöötttt,,  sszzáázzaalléékkbbaann))

VVaaggyyoonnttáárrggyy EEllttaarrttoottttaakk ÖÖnnáállllóóaakk ÁÁttllaaggoossaann
hifi berendezések 64 49 58

CD-lejátszók 66 51 61
DVD-lejátszó 35 35 35
házimozi szett 13 14 14
videómagnó 80 66 75

légkondicionáló 4 3 4
automata mosógép 83 70 79

mosogatógép 10 6 9
értékes mûtárgy 7 3 5

értékes sporteszköz 10 6 9
másik ingatlan 18 9 15

autó 62 48 57
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22..66..22..  EEggéésszzsséégg,,  ddeevviiaanncciiáákk

A régióbeli fiatalok (15-29 évesek) 62%-a nem sportol a kötelezõ testnevelés
órán kívül. A fiatalok 20%-a egyetlen alkalommal sem ivott alkoholos italt az
elmúlt egy évben. Az alkoholt fogyasztók 18%-a legalább hetente, 25%-a leg-
alább havonta, 36%-a pedig ennél ritkábban iszik szeszes italt. 37%-uknál elõ-
fordult az elmúlt évben, hogy többet ittak a kelleténél. 43%-uk környezetében
valaki használt kábítószert. 35%-uk cigarettázik. A dohányosok fele 10 szál-
nál többet szív el naponta. 

22..66..33..  SSzzaabbaaddiiddõõ

A régióban élõ fiataloknak – elmondásuk szerint –  5,7 százaléka egyáltalán
nem rendelkezik szabadidõvel hétköznap, további 9,6 százalékuknak is csak
maximum napi egy óra jut. A legtöbben –  46,7 százalékuk – 1-3 óra napi sza-
badidõvel rendelkeznek. Ezek a számok hasonlóan az országos átlaghoz ha-
sonlóan alakulnak.

A hétvégéken természetesen megnõ a szabadidõ mennyisége: a régióban
24,3 százaléknak a két hétvégi nap közül az egyik teljesen szabad, és további
21,5 százalék mindkét napot szabadon használja fel. Ezek az arányok hason-
latosak az országos tendenciákhoz azzal a különbséggel, hogy az országban ki-
csit többen vannak (23,8 százalék), akiknek az egész hétvégéjük szabad, és to-
vábbi 25,2 százalék az, akinek ha nem is az egész hétvégéje, de annak legalább
az egyik napja szabad.

Ami a szabadidõ eltöltésének módját illeti, a régióban élõ fiataloknak ma-
gas hányada, 75,7 százaléka az otthonát jelölte meg, amikor arra kértük õket,
hogy sorolják fel azt a két helyet, ahol leginkább eltöltik hétköznap a szabad-
idejüket. A fiatalok 13,3 százaléka a barátokkal tölti hétköznap a szabadide-
jét, 5,8 százalékuk a párjánál. A negyedik leggyakoribb idõeltöltési mód az ut-
ca vagy a természet; 4,4 százalék válaszolta ezt.

A hétvégi szabadidõs programok tekintetében a régióbeli fiatalok hatal-
mas többsége, 61,6 százaléka azt is otthon tölti, további 18,8 százalék a bará-
taival, 9,6 százalék említette, hogy a párjával tölti a szabadidõt, és 4,7 száza-
lék az aránya azoknak, akik a barátok lakásán. 
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22..77..  IInnffookkoommmmuunniikkáácciióó

22..77..11..  IInnffookkoommmmuunniikkáácciióóss  eellllááttoottttssáágg

DDiiggiittáálliiss  mmeeggoosszzttoottttssáágg  aa  mmaaggyyaarr  ttáárrssaaddaalloommbbaann

Az erre kidolgozott mutatók tanúsága szerint négy év alatt Magyarországon a
digitális megosztottság mértéke csökkent, de még mindig igen jelentõs. A leg-
inkább megosztottság-generáló dimenzió egyértelmûen az iskolai végzettség,
komoly szerepe van továbbá a megosztottság kialakulásában az életkornak  és
–  kisebb mértékben, de korántsem elhanyagolható módon –  a jövedelemnek.
A nemek dimenziójában gyakorlatilag nincs számottevõ megosztottság, vagyis
a nõk hozzáférési és használati mutatói majdnem azonosak az átlagos ará-
nyokkal (WIP, 2004).

VVeezzeettéékkeess  tteelleeffoonn

A vezetékes telefonnal való ellátottság tekintetében a régiók átlagos értéke
66%, amely 4%-kal magasabb, mint a Dél-Dunántúlon mért érték, amellyel a
térség az ötödik helyet foglalja el a régiók rangsorában. 

A mobiltelefónia elõretörésébõl származó vezetékes telefon-számcsökke-
nés fokozottan megfigyelhetõ a Dél-dunántúli régióban.
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AA  vveezzeettéékkeess  tteelleeffoonnnnaall  rreennddeellkkeezzõõ  hháázzttaarrttáássookk  aarráánnyyaa  aa  rrééggiióókkbbaann
(Regionális bontás)

2.13 grafikon

Forrás: WIP, 2004



A háztartások mobiltelefonnal való ellátottsága – a számítógéphez  hason-
lóan – erõsen jövedelemfüggõ: míg a legfelsõ jövedelmi ötödbe tartozó háztar-
tásokban az ellátottsági arány 95%, addig a legalsó jövedelmi ötödbe tartozó
háztartásokban csak 31% a mobiltelefonnal rendelkezõk aránya.

SSzzáámmííttóóggéépp

A magyar lakosság számítógépes ellátottsága átlagosan 32%. E tekintetben 
a Dél-Dunántúl helyzete szintén átlagosnak tekinthetõ (31%), a régiók között
a negyedik helyet foglalja el. Vagyis az internet használatának elvi feltétele
adott, a régió hátránya nem jelentõs.

AA  sszzáámmííttóóggéépp--hhaasszznnáállóókk  aarráánnyyaa  aazz  eeggyyeess  kkoorrccssooppoorrttookkbbaann  (Országos)
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Forrás: WIP, 2004

AA  sszzáámmííttóóggéépp--hhaasszznnáállóókk  aarráánnyyaa  aazz  eeggyyeess  kkoorrccssooppoorrttookkbbaann  (Országos)
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Forrás: WIP, 2004
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A számítógépet használók korcsoporti bontásában látható, hogy 10 fiatal
közül 8-9 már folyamatosan használja a számítógépet, ez az arány a középis-
kolások között 96%.

A teljes lakosságon belül a végzettséget tekintve jelentõs „szakadék” találha-
tó a felsõfokú (79%) végzettséggel és érettségivel rendelkezõk (64%), illetve az
ennél alacsonyabb iskolázottsággal rendelkezõk között, amely részszegmensben
csak minden negyedik megkérdezett vallotta magát számítógép-használónak. 

Mindezek alapján nem meglepõ, hogy ha a gazdasági aktivitás alapján
vizsgálódunk, a tanulók közül mindenki használ számítógépet, az alkalmazot-
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AA  sszzáámmííttóóggéépp--hhaasszznnáállóókk  aarráánnyyaa  aazz  iisskkoollaaii  vvééggzzeettttsséégg  ttííppuussaa  sszzeerriinntt  (Országos)

2.16 grafikon

Forrás: WIP, 2004

felsõfokú
végzettségûek

érettségizettek szakmunkás
végzettségûek

max. 8 általános
iskolát végzettek

AA  sszzáámmííttóóggéépp--hhaasszznnáállóókk  aarráánnyyaa  aazz  eeggyyeess  kkoorrccssooppoorrttookkbbaann  (Országos)

2.17 grafikon

Forrás: WIP, 2004



tak és vállalkozók közül minden második, a munkanélküliek közül minden ne-
gyedik, az alkalmi munkások közül már csak minden ötödik, a nyugdíjasok kö-
zött pedig mindössze minden tizenötödik állampolgár számítógép használó.

IInntteerrnneett

2004-ben a teljes Internet-penetráció 10% volt a régióban. 

A korosztályi adatokból látható, hogy a legnagyobb elõretörés az Internet-
használat kapcsán a még középiskolai tanulmányaikat folytatók között mér-
hetõ (2003 és 2004 között: +12%). 
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AAzz  IInntteerrnneett--hhaasszznnáállóókk  aarráánnyyaa  aazz  eeggyyeess  kkoorrccssooppoorrttookkbbaann  (Országos)
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Forrás: WIP, 2004

AAzz  IInntteerrnneett--hhaasszznnáállóókk  aarráánnyyaa  aa  jjöövveeddeellmmii  qquuaarrttiilliisseekkbbeenn  (Országos)
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Forrás: WIP, 2004

Alsó ötöd

14-17 éves 18-29 éves 30-39 éves 40-49 éves 50-59 éves 60 vagy
idõsebb

2. ötöd 3. ötöd 4. ötöd felsõ ötöd



WIP 2004 kutatás eredményei alapján elmondható, hogy az iskolázottsá-
gi és a jövedelmi viszonyok jelentõsen befolyásolják az Internet-használat ará-
nyát a lakosság körében. 

2002-tõl az internet csatlakozások kapcsán szélesebb körben kezdett ter-
jedni a szélessávú xDSL technológiák használata, melyek az ISDN vonalnál
jóval nagyobb jelátviteli sebességet biztosítanak.
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AAzz  IInntteerrnneett--hhaasszznnáállóókk  aarráánnyyaa  iisskkoollaaii  vvééggzzeettttsséégg  sszzeerriinntt  (Országos)

2.20 grafikon

Forrás: WIP, 2004

AAzz  IInntteerrnneett  eelléérrééssééhheezz  hhaasszznnáálltt  tteecchhnnoollóóggiiaa  (Országos)

2.21 grafikon

Forrás: WIP, 2004

max. 8 általános szakmunkásképzõ érettségi felsõfokú



Egy év alatt megháromszorozódott, így a 2003. évre közel 115 ezerre nõtt
az xDSL elõfizetõk száma az országban. A gyors növekedés ellenére – elsõ-
sorban a technikai feltételek lassú bõvülése miatt – a szélessávú lakossági
Internet-elérések aránya továbbra is alacsony. A 2003-ban regisztrált, 2,5 %-
os országos átlagot jelentõsen csak a közép-magyarországi régió haladja
meg, Dél-Dunántúl értéke annál mintegy 20%-kal alacsonyabb volt. 2004-
ben hozzávetõlegesen 40-50%-kal nõtt a széles sávval internetezõk aránya az
elõzõ évhez viszonyítva. (a teljes internetes penetráció 10% volt 2004-ben a
régióban).

22..77..22..  TTeelleehháázzmmoozzggaalloomm  aa  rrééggiióóbbaann

A teleházak kitörési lehetõséget jelenthetnek a kistelepülések számára az info-
kommunikáció területein. 

TTeelleehháázzaakk  sszzáámmaa  aa  DDééll--dduunnáánnttúúllii  rrééggiióóbbaann

Forrás: KSH, 2004

A 2002. évben a Dél-dunántúli régión belül Baranya megyében 45, Tolná-
ban és Somogyban 24-24 teleházat, illetve telekunyhót tartottak nyilván.
2004-ben ez a szám 44-re, 23-ra és 24-re módosult, összességében minden ne-
gyedik-ötödik teleház a Dél-Dunántúlon mûködik. A régióban összesen 653
település található.
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Megye Teleházak száma (db)

Baranya 44

Somogy 23

Tolna 24

DDééll--DDuunnáánnttúúll  öösssszzeesseenn 110011

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  öösssszzeesseenn 444466
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22000044--bbeenn  tteelleehháázzaakkaatt  mmûûkkööddtteettõõ  tteelleeppüülléésseekk  aa  DDééll--dduunnáánnttúúllii  rrééggiióóbbaann

2.22 grafikon

Forrás: KSH, 2004

HHaasszznnáálltt--ee  sszzáámmííttóóggééppeett  aazz  uuttóóbbbbii  33  hhóónnaappbbaann  aazz  aalláábbbbii  hheellyysszzíínneekkeenn??  
(Az igen válaszok aránya a számítógép használók között) országos adat

2.23 grafikon

Forrás: WIP, 2004
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22..77..33..  IInnffookkoommmmuunniikkáácciióóss  kkéésszzssééggeekk

A 15 és 29 év között fiatalok 69%-a számítógép használó a régióban, közel
54%-uk olyan háztartásban lakik, ahol van otthon számítógép.

37%-uknál van otthoni Internet-hozzáférés. 20%-uk naponta, 23% heti
több, 16% heti egy alkalommal internetezik. Ugyanakkor 20 százalék azoknak
az aránya, akik soha nem szoktak csatlakozni a világhálóra. Leginkább isko-
lában, egyetemen szoktak internetezni a fiatalok: 22,4 százalékuknál ez a leg-
gyakoribb. 9,7 százalék otthon szokott, és további 9,4 százalék a munkahelyen.
Azoknak a száma, akik Internet-kávézóban, könyvtárban vagy teleházban
szoktak internetezni (9, 12 és 3 százalék), ami arra is utalhat, hogy nem meg-
felelõen hozzáférhetõek ezek a lehetõségek. 

Mindössze 2,5 százalék azoknak az aránya országosan, akik teleházban
interneteznek a legtöbbet, 94,4 százalék itt soha nem szokott. Szintén kevesen,
6,3 százalék szokott leginkább könyvtárban internetezni. 

Az összes megkérdezett régióbeli fiatal legnagyobb része leginkább e-
mailezésre használja a világhálót, 14,1 százalék ezt naponta teszi. Ugyancsak
nagy arányban találhatók azok (15,6 százalék), akik naponta olvasnak híreket
az interneten. 13 százalék szintén naponta használja egyéb információszerzés-
re. A megkérdezettek nagy része, 90 százaléka soha nem szokott on-line vásá-
rolni, vagy egyéb banki ügyeket intézni.
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IInntteerrnneetteezzééssii  sszzookkáássookk  ––  RReeggiioonnáálliiss  aaddaatt

2.
24

 g
ra

fik
on

Forrás: Ifjúság 2004



22..88..  LLaakkáásshheellyyzzeett

A régió 15 és 29 év közötti fiataljainak 3%-a egy, 12%-a kétfõs, 28%-a három-
fõs, egyharmada pedig négyfõs háztartásban él. A fennmaradó 24% öt, vagy an-
nál több fõs háztartás tagja. 63%-uk a szüleivel lakik, 12% rendelkezik saját la-
kással. 82%-uk megfelelõnek tartja jelenlegi lakáskörülményeit, 18%-uk
viszont elégedetlen. 65%-nak nincs konkrét elképzelése arról, hogyan változ-
tatna a lakáskörülményein, a többieknek van erre vonatkozóan valamilyen el-
gondolása. Azok, akiknél jelen vannak a lakáskörülményeken való változtatási
tervek, fele-fele arányban tervezik, illetve nem tervezik állami kamattámogatá-
sos lakáshitel felvételét. 

43% nem költözne el onnan, ahol most él, 41% szívesen költözne, 13%
nem tudja biztosan, 2% szeretne, de nem tud elköltözni.
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33..  IIffjjúússáággppoolliittiikkaaii  hheellyyzzeettkkéépp

33..11..  IInnttéézzmméénnyyrreennddsszzeerr  sszzoollggáállttaattáássookk

33..11..11..  RRIISSZZII  tteevvéékkeennyyssééggee,,  sszzoollggáállttaattáássaaii,,  ffeejjlleesszzttééssii  lleehheettõõssééggeeii

A Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák (RISZI-k) a 2/1999-(IX.24.) ISM-
rendelet alapján jöttek létre. Fõ feladatait és szolgáltatásait a Gyermek és If-
júsági Alapprogram (GYIA) és a regionális ifjúsági irodák mûködésérõl szóló
rendelet határozza meg. Ezek a következõk:

Feladatok: 
a) kezdeményezi regionális fejlesztési programok, alprogramok indítását,

közremûködik tervezésükben és megvalósításukban, 
b) közremûködik a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramból támogatott, illetve

felkérés alapján más projektek értékelésében, szakmai és pénzügyi ellenõr-
zésében, 

c) segíti az Európai Unió, az Európa Tanács és más nemzetközi szervezetek
programfejlesztési és projekt-tervezési követelményeinek megismertetését
és teljesítését, 

d) gyûjti és feldolgozza az ifjúságra vonatkozó regionális információkat, en-
nek érdekében kutatásokat, felméréseket kezdeményezhet, illetve támogat-
hat, 

e) javaslatokat tesz a fiatalok részvételének fejlesztésére a helyi, a térségi, a re-
gionális, a régiók közötti és az euro-regionális együttmûködésekben, 

f) az erre a célra rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére biztosítja a Regio-
nális Ifjúsági Tanács mûködésének feltételeit, és ellátja a Regionális Ifjúsá-
gi Tanács mûködésével összefüggõ feladatokat.

Szolgáltatások:
a) tanácsadást nyújt önkormányzati ifjúsági programok, helyi és térségi prog-

ramok tervezéséhez és megvalósításához,
b) képzéseket szervez a regionális programok, a térségi és helyi projektek

eredményes megvalósítása érdekében, részt vesz az ifjúsági közösségek, il-
letve projektek vezetõinek, az ifjúságsegítõ szakembereknek képzésében,
valamint az önkormányzati tisztségviselõk és köztisztviselõk továbbképzé-
sében,
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c) információkat szolgáltat az ifjúsággal kapcsolatos döntések megalapozásá-
hoz,

d) a rendelkezésére álló tárgyi-technikai feltételek használatának az ifjúsági
közösségi kezdeményezések, programok megvalósításához történõ biztosí-
tása.

A Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda 2000. február 1-jén
kezdte meg mûködését szekszárdi székhellyel. 2003-2004 fordulóján költözött
Pécsre, ahol a Nemzetközi Kapcsolatok Házában található. Az iroda ügyfélfo-
gadásra alkalmas térrel rendelkezik, a képzésekre, rendezvényekre pedig a
Ház tárgyaló- és konferenciatermeit használhatja. 

Az iroda fent ismertetett szolgáltatásai közül kiemelendõk: az ifjúsági te-
rülettel kapcsolatos hálózatépítés, képzések szervezése, lebonyolítása, infor-
mációszolgáltatás, adatszolgáltatás, valamint a feladatok jelenleg túlnyomó
részét adó, a Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács által kiírt pályázatok
kezelése, ezen túl pedig a Tanács forráselosztó támogatáspolitikájának segí-
tése. A 2000-2005 közötti idõszakban az iroda 4119 db beérkezett pályázatot
kezelt. 

A feladatok/szolgáltatások célcsoportjai elsõsorban az ifjúsági, illetve ifjú-
sággal foglalkozó civil szervezetek, civil kezdeményezések, a fiatalok informá-
lis csoportjai, az önkormányzatok és intézmények. 

Jelenleg a pécsi székhelyhez kötött szolgáltatásokon túl elsõdleges a régió
teljes területére eljuttatni az információkat, illetve a fejlesztõ, projektgenerá-
ló tevékenységet. Ennek eszközei voltak a következõ projektek, melyek min-
tául szolgálhatnak az ifjúsági munka területén a régióban:

KKiissttéérrssééggii  IIffjjúússáággii  KKoooorrddiinnááttoorrookk – A kistérségi ifjúsági koordinátor az a sze-
mély, aki önszervezõdõ ifjúsági csoportokkal, ifjúsági szabadidõs programok
résztvevõivel, illetve a fentieket tömörítõ civil szervezetekkel, intézményekkel
együttmûködve az ifjúság érdekeit egyezteti és képviseli.

Ifjúságfejlesztõ munkája során kapcsolattartó, hálózatépítõ és hálózatfej-
lesztõ, képzõ és önképzõ tevékenységet lát el, valamint hatékonyan részt vesz
helyi, kistérségi és regionális ifjúsági koncepciók kidolgozásában és azok
megvalósításában.

Tolna megyében minisztériumi támogatással valósult meg a kistérségi ko-
ordinátor hálózat. A pilóta-projektnek számító kezdeményezés egy olyan kép-
zés- és tevékenységsorozatot jelentett, melynek során a kistérségi koordináto-
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rok a Mobilitás DDRISZI fejlesztõ munkatársaival, közös együttgondolkodás
segítségével dolgozták ki a projekt alapvetõ fogalmi kereteit és munkatervét.

A csoportvezetõi készségfejlesztõ és projektmenedzsment képzések olyan
készségeket, kompetenciákat hívtak elõ és fejlesztettek, melyek képessé tették
ezen ifjúsági szakembereket arra, hogy akár az információszolgáltatói, akár
közösségvezetõi feladatokat a lehetõ legjobban lássák el. 

A projekt 2004 januárjától 2005 májusáig tartott. A projekt eredményei
kézzelfoghatóak, a kiképzett szakembereken túl élõ kapcsolatok alakultak ki
a régióbeli ifjúsági szervezetekkel, és a legfontosabb eredmény, hogy megnõtt
a Tolna megyébõl érkezõ pályázatok aránya, valamint sikerességi mutatóik 
a pályázati kategóriákban – elsõsorban az Ifjúság 2000-2006 Programban. 
A projekt mintául szolgálhat a teljes régió ifjúságpolitikai intézményrendsze-
rének kialakításához, hiszen a településszerkezetbõl adódóan a feladatok ellá-
tására a kistérségi szervezõdés lehet kitörési pont.

MMuullttiipplliikkááttoorr  hháállóózzaatt  – A Mobilitás által koordinált, két féléven keresztül fo-
lyó projekt olyan multiplikátor hálózat kiépítését tûzte ki célul, melynek tevé-
kenysége nem korlátozódik csupán az Ifjúság 2000-2006 Programhoz kapcso-
lódó információszolgáltatásra, hanem olyan holisztikus, rendszerszemléletû
gondolkodásmódot igyekszik átadni a hálózat tagjainak, mely az ifjúságsegí-
tõi feladatokat is magában foglalja.

A multiplikátorok tevékenységi területe kistérségi szintre tevõdött át a re-
gionális, illetve helyi szint helyett. Ezzel a koncepcióval igyekszünk segíteni
a kistérségi koordinátori hálózattal való együttmûködést.

Az elsõ félévben a bevezetõ képzések, illetve a csoportvezetõi készségfej-
lesztés zárult le. A multiplikátor hálózat tagjai olyan, az ifjúságsegítésben jár-
tas személyek, melyek multiplikátori feladataikat önkéntesen látják el, jel-
lemzõen valamilyen civil szervezõdés tagjaként, annak infrastruktúrájára
támaszkodva. A multiplikátor hálózat elõnye, hogy az ifjúsági szervezõdések-
kel közvetlen kortársi, illetve helyi kapcsolatot alakít ki, mely csatornákon az
információk, fejlesztési projektek könnyen jutnak el a célcsoporthoz.  Jelen-
leg a multiplikátor hálózat tagjai mindhárom megyébõl képviseltetik magu-
kat, legnagyobb számban a Kaposvári kistérségbõl, illetve csökkenõ sorrend-
ben a Pécsi, a Dombóvári illetve a Bonyhádi kistérségbõl.

Az információk eljuttatását az iroda a hivatalos weboldalán, illetve E-hír-
levelén keresztül végzi. 
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EE--hhíírrlleevvééll  – az iroda kisebb-nagyobb gyakorisággal, de 2005 szeptemberétõl
kéthetente regionális ifjúsági hírlevelet készít és juttat el az ifjúsági terület
szereplõinek, mely egyrészt a Mobilitás és a DDRISZI aktuális híreit, pályá-
zati felhívásait, másrészt a régió ifjúsággal kapcsolatos híreit, önkormányzat-
ok, civil szervezetek sikeres projektjeinek jó példáit, programjainak meghívó-
it tartalmazza. 

Az iroda hivatalos weboldala a www.ddriszi.hu webcímen található, orszá-
gos illetve regionális vonatkozású információkkal.

FFeejjlleesszzttééssii  iirráánnyyvvoonnaallaakk,,  lleehheettõõssééggeekk
A magyar ifjúságpolitikának elsõdleges céljává vált – az európai uniós gyakor-
latnak megfelelõen – a gyermekek és fiatalok társadalmi részvételének bõvíté-
se. A szakmai programokban nagy hangsúlyt kap a 12-29 éves korosztályok tag-
jainak a közösségekben, a közéletformáló intézményekben és testületekben, a
róluk szóló döntések meghozatalában való részvételének erõsítése, ill. a társa-
dalmi beilleszkedésükhöz, az aktív, felelõs polgárrá válásukhoz szükséges is-
mereteknek és képességeknek már fiatal korban való hatékony elsajátítása.

Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása után az új fejlesz-
tési koncepciókban kiemelt helyet kaptak a régiók, illetve a régiókban létreho-
zott intézményrendszerek további fejlesztései, melyek során súlyponteltolódás
történt a fõváros és a régióközpontok vonatkozásában az utóbbiak javára. 

Ezen változások során a regionális ifjúsági szolgáltató irodák szerepe fel-
értékelõdött, némiképp átalakult. A direkt, egyének részére végzett szolgálta-
tói funkciók szinte teljesen megszûnnek és ezeket egy méginkább hangsúlyos
szakmai koordinációs szerep váltja fel.  Ezeknek a változásoknak a jogi, szak-
mai és gazdasági hátterét a 2006 tavaszára bevezetni tervezett ifjúsági törvény
adja. Mindezek alapján a jövõ kihívásokkal fog járni a Dél-dunántúli Regio-
nális Ifjúsági Szolgáltató Iroda életében, hiszen egy viszonylag önállóbb helyi
mûködést úgy kell megvalósítania, hogy közben a társirodákkal, a Mobilitás
társigazgatóságaival, illetve magával a szakminisztériummal is hatékonyabb
és koordináltabb együttmûködést szükséges folytatnia.

Fejlesztési lehetõségek
– kistérségi szinten szervezõdõ ifjúságsegítõ kezdeményezések létrejöttének

és késõbbi támogatásuknak elõsegítése, fejlesztõi munka elõtérbe helyezése,
– szakspecifikus tanácsadói hálózat (a Kistérségi Koordinátor projekt mintájára)

megszervezését és koordinálását, közvetlenül a közösségek, szervezetek számára
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– térségi innovációs és szakmai munkacsoport életre hívása, amely a fejleszté-
si stratégiákban megjelenõ szakterületi bontásnak megfelelõen, ezen szakte-
rületek ifjúságra vonatkozó részterületein tevékenykedve (egyetemi oktatók,
önkormányzati, intézményi, civil szektorbeli szakemberek részvételével, il-
letve az adott szakterületen az ifjúsággal gyakorlatban is érintkezõ szakem-
berek részvételével, a Mobilitás központjának és a Minisztérium szakembe-
reinek közremûködésével, szakmai támogatásával).

– a régióban mûködõ, az ifjúságpolitikával szorosabb-lazább kapcsolatban ál-
ló szervezetekkel az eddigieknél hatékonyabb együttmûködés és partnersé-
gi viszony kialakítása, amennyiben erre lehetõség van, akkor az ilyen típu-
sú kapcsolatok intézményesítése. (regionális fejlesztési tanácsok, megyei és
települési önkormányzatok, KEF-ek, Civil Házak, Teleházak/telekunyhók,
felsõoktatási hallgatói szolgáltató irodák, gyermek/ifjúsági házak, közmûve-
lõdési intézmények, hallgatói-, diák-, gyermek-, és ifjúsági önkormányzat-
ok, egyházi ifjúsági referensek, szolgáltató központok, stb.),

– határon átnyúló programokban való részvétel, ilyen típusú programok meg-
valósulásának támogatása,

– együttmûködés a felsõoktatási intézményekkel, az egyetemi intézmények-
ben található humánerõ kapacitásnak hatékonyabb felhasználása a civil
szféra érdekében 

– publikus adattárak létrehozása, illetve új adatbázisok építése a célcsoportok
részére.

33..11..22..  HHIISSZZII--kk  tteevvéékkeennyyssééggeeii,,  sszzoollggáállttaattáássaaii,,  
ffeejjlleesszzttééssii  lleehheettõõssééggeeii

A helyi ifjúsági szolgáltató irodákat (HISZI-ket) a 2004. évi IFJ-IN-04 pályá-
zat hozta létre, de nem mint új irodákat, hanem mint szolgáltatási csomago-
kat, vagyis a támogatottaknak egy meghatározott szolgáltatási csomag megva-
lósítása volt a feladata helyi (települési) szintû igénybevételre. A HISZI-k
által nyújtandó szolgáltatáscsomag elemei:
– információszolgáltatás (sport, kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális,

igazgatási, közlekedési stb.),
– tanácsadás (jogi, pszichológiai-mentálhigiénés, illetve életvezetési-életszer-

vezési és továbbtanulási tanácsadás).
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A helyi ifjúsági információs iroda céljai elsõdlegesen a fiatalok informáci-
ós szükségleteinek kielégítése és segítségnyújtás a mindennapi élet során föl-
vetõdõ problémáik megoldásában. Másodsorban aktivitásra, az ifjúsági rész-
vételre késztetés, azaz tevékenysége révén arra ösztönözni a fiatalokat, hogy
cselekvõ résztvevõi legyenek életük, sorsuk alakításának.

Az ifjúsági iroda feladata megkülönböztetés nélkül információt és tanácsot
adni a fiatalok kérésének, sajátos szükségleteinek megfelelõen egyéni és közössé-
gi szinten, ehhez igazítani információs és tanácsadó szolgáltatásait. Az ifjúsági ré-
tegcsoportok által közvetített problémák továbbítása a helyi önkormányzat, vala-
mint más ifjúságsegítõ intézmények felé, szükség esetén döntések befolyásolása. 

A Dél-dunántúli régióban mindhárom megyében mûködik helyi ifjúsági
szolgáltató iroda. Kaposváron a legfiatalabb a Mûszaki és Természettudomá-
nyi Egyesületek Helyi Ifjúsági Szolgáltató Irodája 2005. május 17-én kezdte
meg mûködését. Szekszárdon a Polip Ifjúsági Iroda 1998-ban jött létre, amely
Tolna megyében Információs Pontok Hálózatát építette ki, tizenhat taggal.

Pécsett a Baranya Ifjúságáért Kht. által üzemeltetett Tett-Hely Ifjúsági 
Információs és Tanácsadó Hálózat mûködik. Tizenegy helyszínen nyújt segít-
séget a fiataloknak Pécsett, továbbá hat partnerirodában megyei szinten. 
A hálózat tagjai elsõsorban információszolgáltató tevékenységet végeznek, 
a két központi iroda segítségével. Tanácsadó szolgáltatásaikat is egyre több
irodában szeretnék bevezetni. 

Az irodákat két módszerrel látják el információval: egyrészt az informáci-
ós adatbázisaikat, információs anyagokat, szóróanyagokat rendszeresen ren-
dezik, fénymásolják és postázzák. Esetenként e-mailen küldik az információ-
kat. Gyakran szerveznek Hálózati Tanács-ülést, ahol személyesen is
lehetõségük van a kommunikációra.

A végpontok több helyen fogadnak be ifjúsági csoportokat, szervezeteket,
amelyeknek infrastrukturális hátteret is biztosítanak egyben. 

Pécsett nagy hangsúlyt fektet az iroda és a hálózat az információközvetí-
tésre. Az információszolgáltatás igen széleskörû, melyben megtalálható az al-
bérlet közvetítés, külföldi és belföldi ifjúsági szálláshelyek adatbázisa, nyelv-
tanfolyamokkal, pályázatokkal, ösztöndíjakkal, képzésekkel kapcsolatos
lehetõségekrõl való tájékoztatás. Mûködik egy „üzenetközvetítõ” szolgáltatás,
helyi hirdetõ, amely a jól látható faliújságban jelenik meg.

A szekszárdi Polip Ifjúsági és Szolgáltató irodában szintén nagy figyel-
met fordítanak a széleskörû információs szolgáltatásra. Tájékoztatnak a
kulturális programokról, tanulási, képzési lehetõségekrõl hazánkban és kül-
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földön egyaránt. Városi adatbázist tartanak fenn a diákmunkával foglalko-
zók elérhetõségérõl. Munkalehetõségekrõl, külföldi munkavállalásról, ön-
kéntességrõl aktuális pályázati lehetõségekrõl nyújtanak információt, vala-
mint intenzív programszervezéssel is foglalkoznak. Az iroda rendszeres
találkozási lehetõséget biztosít a város ifjúsági civil szervezetei számára,
szakmai segítséget nyújtanak projektjeik kidolgozásában, rendezvényeik
szervezésében. A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány csoport tagjaként ön-
kénteseknek teremt lehetõséget a segítésre. A Polip Club rendszeres találko-
zási lehetõséget jelent a szekszárdi fiatal, valamint magukat fiatalnak érzõ
mûvészek számára.  

Mindhárom iroda foglalkozik pályaválasztási, pályaorientációs tanács-
adással. Tanácsokat adnak a munkavállalást érintõ kérdésekben, önélet-
rajzírásban. Diák-emberjogokkal kapcsolatosan nyújtanak segítséget a fia-
taloknak. Az irodákban rendelkezésre állnak számítógépek, fax,
fénymásoló, amelyeket térítés ellenében használhatnak az érdeklõdõk. 
Lehetõség van újságolvasásra, napilapok és hirdetési újságok böngészésére,
beszélgetésre a munkatársakkal. Mindhárom iroda vezetése fontosnak tart-
ja nemzetközi kapcsolatok bõvítését, a nemzetközi programok népszerûsí-
tését. Ezért információt nyújtanak az Ifjúság 2000-2006 program releváns
elemeivel kapcsolatosan. 

FFeejjlleesszzttééssii  lleehheettõõssééggeekk
A fejlesztési lehetõségek számbavételekor elsõdleges a HISZI-k szerepének meg-
határozása. Amennyiben elsõdlegesen az információs és tanácsadó tevékenység
elvégzését tekintjük feladatának, úgy technikai és információ-szerzõ/közlõ funk-
cióit kell erõsíteni. Ezen a téren elsõsorban infrastrukturális fejlesztésekre (in-
formatikai rendszer, bútorzat korszerûsítése), valamint az ennek megfelelõ fi-
nanszírozási rendszer kidolgozására van szükség. Ha a HISZI-t, mint komplex,
ifjúsági feladatokat ellátó szervezetet képzeljük el, úgy szervezetileg, szerkezeti-
leg is fel kell készíteni ezekre a feladatokra. Mindkét esetben elõnyös a hálóza-
tos mûködés, illetve a szoros kapcsolattartás az intézményekkel. 

33..11..33..  TTeelleehháázzaakk

A Dél-Dunántúli Teleház Szövetség 2000-ben alakult saját kezdeményezésre,
kiszolgáló központja az Alsómocsoládi Teleház. 98 teleházból 29 zsáktelepü-
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lésen, 51 teleház 500 fõ alatti kistelepülésen, 5 roma célcsoporttal, és 22 más
intézménnyel (könyvtár, mûvelõdési ház) összevontan mûködik.

A teleházak elsõsorban hátrányos helyzetû kistelepüléseken jönnek létre,
hogy segítsék a lakosság információhoz jutását, valamint az elérhetõ lehetõsé-
gekhez való hozzáférését. A kistelepülések teleházai elsõsorban a gyors, haté-
kony és a célcsoport igényeinek megfelelõ információáramlást szolgálják. 
A zsáktelepülésen mûködõ teleházak elsõdleges feladata a közhasznú infor-
mációszolgáltatás biztosítása. 500 fõ alatti kistelepülésen fontos feladat, hogy
biztosítsák az informatikai eszközökhöz való hozzáférést, más intézmény hí-
ján a közmûvelõdési feladatok ellátását, továbbá a lakosság igényei szerint
minden felvállalható feladat ellátását.

A teleházak azonban nem csupán a szerzõdésben foglalt szolgáltatási köte-
lezettségeiknek tesznek eleget, hanem számos kis-, vagy zsáktelepülésen az if-
júsági közösségi élet színterei, és mint ilyenek, meghatározó jelentõséggel bír-
nak a helyi közösségi programokat és az önszervezõdési kezdeményezéseket
illetõen.

A teleházak számának növelése, valamint a velük való szoros és folyama-
tos kapcsolattartás – a régió településeinek számát tekintve – a Regionális Iro-
da tevékenységi körének egyik meghatározó elemét jelenti.

RReeggiioonnáálliiss  ééss  HHeellyyii  IIffjjúússáággii  SSzzoollggáállttaattóó  IIrrooddáákk,,  tteelleehháázzaakk  aa  rrééggiióóbbaann
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Község Város
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Regionális
Ifjúsági

Szolgáltató
Iroda

– – – – – – – – 1 1

Helyi Ifjúsági
Szolgáltató

Iroda
– – 1 – – 1 – – 1 3

TTeelleehháázz 20 8 – 26 2 – 37 3 5 98

3.1 táblázat



33..11..44..  DDrrooggpprreevveenncciióóss  sszzoollggáállttaattáássookk,,  iinnttéézzmméénnyyeekk

A kilencvenes évektõl kezdõdõen beszélhetünk Magyarországon drog-problé-
máról, amelynek vizsgálata, okainak feltárása, mérése, prevenciós megoldá-
sok keresése a társadalom, az aktuális kormány, az önkormányzatok, a civil
szervezetek és minden ember fontos feladatává vált. 

Az ifjúság különösen veszélyeztetett köre a kábítószert kipróbálók és fo-
gyasztók csoportjának. A Dél-dunántúli régióban végzett kutatatásból kide-
rül, hogy a fiatalok kábítószer használatának, leggyakoribb okai a következõk:
1. Szórakozás, jó hangulat
2. Új élmények megszerzése
3. Gondok, problémák 
4. Másokhoz való tartozás
5. Lázadás a többiektõl való különbözés1

A régiós adatok szerint a fiatalok 83%-a, míg az országos adatok szerint
77%-a nem próbált még soha illegális kábítószert. A régióban az egyszeri ki-
próbálók aránya 9,2%, az országos adat pedig 11%. A használók helyi szinten
7,8%-os arányban vannak jelen, ez országos szinten 12%.2
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Forrás: Ifjúság 2004

1 A fiatalok viszonya a kábítószerhez a dél-dunántúli régióban, Fact Intézet 2001 34
2 Ifjúság 2004 Gyorsjelentés. [szerk. Bauer Béla, Szabó Andrea. Mobilitás Ifjúságkuta-
tás Iroda, 2005, 62.



AA  ddiiáákkookk  kkáábbííttóósszzeerrhheezz  vvaallóó  vviisszzoonnyyaa  aa  mmeeggyyeesszzéékkhheellyyeekkeenn,,  
iillll..,,  aazz  eeggyyéébb  tteelleeppüülléésseekkeenn  mmûûkkööddõõ  iisskkoolláákkbbaann  

Forrás: A fiatalok viszonya a kábítószerhez a Dél- dunántúli régióban. Fact Intézet 2001, 34

A táblázatból látható, hogy a pécsi fiatalok különösen érintettek a drogkér-
désben, míg a nem megyeszékhelyen iskolába járók között alacsonyabb az
egyszeri kipróbálók száma, valamint az alkalmi fogyasztók aránya. Egyáltalán
nem jelenik meg a rendszeres fogyasztás a nem megyeszékhelyen tanulók kö-
rében. Ezen  adatok is arra engednek következtetni, hogy a nagyobb városok-
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3.2 grafikon

Forrás: Ifjúság 2004 

Pécs Kaposvár Szekszárd
Nem megye-

székhely

Még nem próbálta 75,9% 83,6% 82,3% 86,0%

Egyszeri kipróbáló 12,2% 8,6% 9,6% 8,0%

Alakalmi fogyasztó 10,8% 7,0% 7,2% 5,5%

Rendszeres fogyasztó 1,1% 0,8% 0,8% 0,5%

ÖÖsssszzeesseenn 100% 100% 100% 100%

3.2 táblázat



ban lakók veszélyeztetettebbek, mint a nem megyeszékhelyeken, vagy a köz-
ségekben élõ kortársaik.

A vizsgálatból kiderült továbbá az is, hogy az illegális kábítószerek elter-
jedését tekintve a szakmunkásképzõ intézetben tanulók a leginkább érintet-
tek (34,1%) a 14-18 éves korosztály körében. 

Az ifjúságra a kortárs csoport nagy hatást gyakorol, ez a motivációs vála-
szoknál is látható, továbbá a fiatalok több mint fele (54%) elsõ alkalommal
baráti társaságon keresztül került kapcsolatba az illegális kábítószerekkel. 
Az elsõ kínálás gyakran történt diszkóban (18,5%), vagy egyéb szórakozóhe-
lyen (10,5%). A tanulók egy része (5,5%) arról számolt be, hogy az iskolában
kínálták meg elsõ alkalommal kábítószerrel.

A kipróbálók százalékos aránya mellett az is nagyon fontos kérdés, hogy
mit használnak, mit próbáltak ki a fiatalok. A diákok a régióban a klasszikus
kábítószereket tekintve leggyakrabban a kannabisz- és amfetamin-származé-
kokat próbálták ki és fogyasztják rendszeresen. A nem klasszikus drogok kö-
zül, a nyugtató és altató hatású gyógyszerek nem orvosi javaslatra történõ
használata a legelterjedtebb.3

A fenti adatok is mutatják, hogy nagy szükség van átfogó stratégia kidol-
gozására, helyi cselekvési tervekre és azok konkrét megvalósítására. 

A Dél-dunántúli régióban 8 Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum (KEF) mû-
ködik, ezek megyénkénti megoszlása az alábbiak szerint alakul.

forrás: www.drekef.hu3.3 táblázat 

Ezen felül mûködik a Dél-dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyezte-
tõ Fórum (DREKEF), melynek fõ célkitûzése a Baranya, Somogy és Tolna
megyében mûködõ, a drogprobléma kezelésében szerepet vállaló szociális,
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Dombóvár 1 Komló 1 Paks 1

régió
összesen 8

Kaposvár 1 Pécs 1 Szekszárd 1

Siófok 1 Mohács 1

Somogy megye
összesen

3
Baranya megye

összesen
3

Tolna megye
összesen

2

3 A fiatalok viszonya a kábítószerhez a Dél- dunántúli régióban. Fact Intézet, 2001, 23
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egészségügyi, oktatási, közigazgatási intézmények, valamint az ifjúságvéde-
lemben érintett egyházi és civil szervezetek ernyõszervezetként való össze-
fogása.4

A prevenciós és a rehabilitációs munkában fontos szerepet vállalnak a ci-
vil szervezetek. A három megyében összesen több mint 112 szervezet munká-
jában jelenik meg a kábítószer-megelõzés, rehabilitáció, kutatás (önkormány-
zati szervezetek, iskolák, családsegítõ központok, civil szervezetek). 
A Dél-dunántúli régió területén 24, kifejezetten kábítószerügyekkel foglalko-
zó szervezet (www.droginfo.hu (Sziget Droginformációs Alapítvány) mûkö-
dik. Megyénkénti megoszlása:5

KKiiffeejjeezzeetttteenn  kkáábbííttóósszzeerrüüggyyeekkkkeell  ffooggllaallkkoozzóó  sszzeerrvveezzeetteekk  aa  rrééggiióóbbaann

forrás: www.droginfo.hu

A régióban egy alacsonyküszöbû intézmény  mûködik. Ambuláns ellátási
hatáskörrel hat drogambulancia rendelkezik, egészségügyi ambuláns ellátás-
sal a régióban egy intézmény foglalkozik. Három rehabilitációs otthon talál-
ható a régió térségében, és három  önsegítõ csoportban van lehetõség a drog-
problémák kezelésére.6

A kormányzat is egyre nagyobb figyelmet fordít a kábítószer-használattal
kapcsolatos projektek finanszírozására, a Dél-dunántúli régióban 2004. évben
49.223.060,- forintot fordítottak pályázatokra a prevenció témakörében. A ré-
gióban elnyert pályázati támogatások összege 2000. évhez viszonyítva több
mint a kétszeresére nõtt. 2004-ben országosan 1.779 beadott pályázat érkezett,
ebbõl 4,3% készült a régióban, ami 76 darab pályázatot jelent. A nyertes pá-
lyázatok között nem ilyen szembeötlõ a különbség, ugyanis a régióban a be-
adott pályázatok 51,3%-a került támogatásra, míg országos szinten a beadott
pályázatok 53,4%-a volt sikeres.

Tolna megye 5
Baranya megye 14
Somogy megye 5

Dél-dunántúli régió összesen 24
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5 www.ndi-szip.hu
6 www.droginfo.hu (Sziget Droginformációs Alapítvány)
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KKAABB  ppáállyyáázzaattookk  ffõõbbbb  aaddaattaaii

Forrás: Mobilitás, Pályázati Igazgatóság

Baranya megyében a legmagasabb a kábítószert kipróbáló fiatalok százalé-
kos aránya, innen nyújtották be az elmúlt évek során a legtöbb pályázatot is.
2004-ben a 48 beadott pályázat közül 50% nyert, összesen 85.585.913,- forin-
tot. A Tolna megyébõl beérkezõ pályázatok esetén a vizsgált öt évbõl három-
ban kiemelkedõ (az országos átlaghoz képest) a pályázatok sikeressége. A be-
adott pályázatok számát tekintve megelõzi Somogy megyét.

Somogy megyében a legalacsonyabb a pályázók száma, 2004-ben 12 pályá-
zatot adtak be a megyébõl és ebbõl mindössze öten nyertek, összesen
10.954.580,– forintot.
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KKáábbííttóósszzeerr--ffooggyyaasszzttááss  mmeeggeellõõzzéésséévveell  kkaappccssoollaattooss  ((úúnn..  KKAABB))  ppáállyyáázzaattookk  ffõõbbbb  aaddaattaaii
A régióból

beadott 
pályázatok
aránya az
összeshez

képest

Régióból
beadott

pályázatok
száma

Régióból
érkezett
nyertes

pályázatok
száma

Sikeresség

Régióból
igényelt
összes

támogatás
eFt

Régióban
megítélt
összes

támogatás
eFt

Egy pályá-
zóra jutó
igényelt

támogatás
Ft

Egy pályá-
zóra jutó
megítélt

támogatás 
Ft

Év 4,3% 57 26 45,6% 58 787 22 324 2 261 057 858 639 
2000 7,5% 101 51 50,5% 117 560 25 903 2 305 117 507 902 
2001 9,4% 112 65 58,0% 146 259 43 839 2 250 140 674 446
2002 9,2% 63 36 57,1% 70 794 30 096 1 966 499 836 000
2003 9,6% 76 39 51,3% 138 385 49 223 3 548 329 1 262 130

PPáállyyáázzaattookk  ssiikkeerreessssééggee  ddrrooggpprreevveenncciióó  tteerrüülleettéénn  22000000 –– 22000044,,  mmeeggyyéénnkkéénntt
[Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye]
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Forrás: Mobilitás, Pályázati Igazgatóság – DDRISZI
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33..11..55..  AA  rrééggiióó  tteelleeppüülléésssszzeerrkkeezzeettee,,  kkiiss  tteelleeppüülléésseekk  eellllááttoottttssáággaa

A Dél-dunántúli régió Baranya, Somogy és Tolna megyéket foglalja magába.
Dél-nyugaton a térség Horvátországgal határos, míg északi irányban a közép-
dunántúli régió, Keletrõl a Dél-Alföld, Észak-nyugatról a Nyugat-Dunántúl
határolja. Területének nagyságát tekintve (14.169 km2) közepes méretû régi-
ónak számít, az ország területének mintegy 15%-át elfoglalva. 

A Dél-dunántúli régió lélekszáma a legutóbbi népszámlálás adatai alapján
992.368 fõ volt, ami az országos érték (10 198 315 fõ) közel 10%-át teszi ki. 
Három megyéjébõl Baranya 407.448, Somogy – az ország legnagyobb területû
megyéje – 335 237, Tolna 249 683 fõs populációval van jelen. Az országos né-
pességszám csökkenésével összhangban az egy km2-re jutó népesség (népsû-
rûség) mind országosan, mind régiós szinten csökkenõ tendenciát mutat, így
a Dél-Dunántúl – a Dél- Alföldhöz hasonlóan – a legkisebb népsûrûségû ré-
gióink között szerepel. A Dél-Dunántúl – változatos területi képpel jellemez-
hetõen ugyan, az ország legritkábban lakott körzeteinek egyike (69,5 fõ/km2).
A KSH körzetbeosztása szerint a régióban 24 statisztikai kistérség található,
közülük 15-öt az elmaradottak közé soroltak, mely helyzetnek történelmi,
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földrajzi eredõi sokrétûek (határmentiség, szenilis korstruktúra, kedvezõtlen
mezõgazdasági adottságok stb.).

A 2001. évi népszámlálás alapján a települések száma Magyarországon
3135 volt, ebben a Dél-dunántúli régió 653 egységgel képviselte Baranya, 
Somogy és Tolna megyéket. A magyar településrendszer sajátos elemei – az
országos szinten a településállomány közel egyharmadát képviselõ törpefal-
vak – a régióban még nagyobb arányban vannak jelen, mint más régiókban.
Az 500 fõnél kevesebb lakossal bíró települések aránya az országos átlag felett
van. Nincs ez másképpen a 200 léleknél kevesebbet számláló falvak esetében
sem: míg országos szinten a településállomány 10 százalékát teszik ki, addig
a Dél-Dunántúlon ez az arány 14 százalék. A dél-dunántúli települések 76%-
ában (országosan 55%) a népesség száma nem érte el az 1000 fõt, ezen belül
52%-ukban (országosan 33%) az 500 fõt sem.

A törpe- és aprófalvak jelenléte Nyugat- és Dél-Dunántúl, valamint Észak-
Magyarország településsûrûségét jóval az országos átlag fölé emelik. Városál-
lományát tekintve megállapítható, hogy a nagy múltú, történelmi urbánus
centrumok mellett igen sok az utóbbi évtizedben nagyközségbõl várossá lett
település. A régió új városai elsõsorban Baranya agrár és idegenforgalmi sze-
repkörében megerõsödött települései (pl. Sásd, Bóly, Villány, Harkány), de az
egykori járásközpontok, valamint a térségi funkciókat is felvállaló községek
szintén városi címhez jutottak (Pécsvárad, Sellye, Szentlõrinc, Nagybajom). 
A régió három megyéje 40 várossal képviseli magát a 256 elemet számláló ma-
gyar városállományból, így urbanizáltsági szintje az országos átlag alatti. 
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megye megnevezés
Tele-
pülés

ebbõl
város

–499
500–
999

1 000–
1 999

2 000–
4 999

5 000–
9 999

10 000–
49 999

50 000–
99 999

100000
– 

1. Komlói 19 1 10 4 2 2 – 1 – –

2. Mohácsi 43 2 19 13 7 3 – 1 – –

3. Pécsi 39 1 22 7 8 1 – – – 1

4. Pécsváradi 19 1 15 1 1 2 – – – –

5. Sásdi 27 1 20 3 2 2 – – – –

6. Sellyei 35 1 30 2 2 1 – – – –

7. Siklósi 53 3 39 6 4 3 – 1 – –

8. Szentlõrinci 20 1 12 5 2 – 1 – – –

9. Szigetvári 46 1 35 8 2 – – 1 – –

Baranya Összesen 301 12 202 49 3, 14 1 4 – 1

3.
6.

 tá
bl
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Forrás: www.ksh.hu (A közigazgatási állapot 2004. január 1-jei, a népesség száma 2002. év végi adat)

A régió jelenlegi népesedési helyzetének fõ jellemzõi a közepes termé-
kenység, a magas halandóság és a viszonylag elõrehaladott demográfiai örege-
dés. A régió lélekszáma évrõl évre csökken. Az élveszületések száma erõtelje-
sen visszaesett (születési arányszám 9,1‰), a halandóság magas szinten
állandósult (13,2‰). A természetes fogyás (4‰) az 1980-as évek eleje óta fo-
lyamatos és egyre nagyobb mértékû. Az öregedési folyamatot jól jellemzi,
hogy míg 1980-ban a 60 évesek és idõsebbek népességen belüli aránya 17%
volt, addig ez az érték 2001-re 19,7%-ra emelkedett, ugyanakkor a gyermek-
korúak (0-14 évesek) hányada 21,5%-ról 16,2%-ra csökkent. 

A vázolt öregedõ korstruktúra, illetve a nõk születésekor várható maga-
sabb élettartamának következtében a régióban – prognosztizálhatóan – növe-
kedni fog e nem férfiakhoz viszonyított aránya. A fiatalabb korosztályokban
még enyhe férfitöbblet jellemzõ, azonban 50-54 éves korban a férfiak elhalá-
lozási gyakorisága a régióban 2,5-szer nagyobb, mint a nõké. 60 éves korig a
férfiak 34%-a (de Somogyban pl. 36%-a !) hal meg, a nõknél ez az arány mind-
össze 14%. 2020-ig a nõk „mindössze” 9%-kal, míg a férfiak 14%-kal lesznek
kevesebben. 
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megye megnevezés
Tele-
pülés

ebbõl
város

–499
500–
999

1 000–
1 999

2 000–
4 999

5 000–
9 999

10 000–
49 999

50 000–
99 999

100000
– 

1. Balatonföldvári 13 1 4 5 2 2 – – – –

2. Barcsi 26 1 14 7 4 – – 1 – –

3. Csurgói 18 1 7 4 5 1 1 – – –

4. Fonyódi 14 3 2 4 5 – 3 – – –

5. Kaposvári 77 2 36 23 13 4 – – 1 –

6. Lengyeltóti 10 1 4 1 3 2 – – – –

7. Marcali 34 1 18 12 1 2 – 1 – –

8. Nagyatádi 18 1 6 5 4 2 – 1 – –

9. Siófoki 10 1 1 2 3 3 – 1 – –

10. Tabi 25 1 15 7 2 1 – – – –

Somogy Összesen 245 13 107 70 42 17 4 4 1 –

1. Bonyhádi 21 1 9 6 4 1 – 1 – –

2. Dombóvári 16 1 4 3 7 1 – 1 – –

3. Paksi 14 2 1 1 7 3 1 1 – –

4. Szekszárdi 26 3 2 10 4 7 1 2 – –

5. Tamási 31 2 12 6 7 5 1 – – –

Tolna Összesen 108 9 28 26 29 17 3 5 – –

Dél-Dunántúl 654 34 337 145 101 48 8 13 1 1

3.6. táblázat



A természetes fogyás mellett az elvándorlás is jelentõs szerepet játszik a
népességszám változásában. A népességvándorlás méreteit, irányát elsõsorban
a gazdasági-társadalmi tényezõk határozzák meg, ezek közül is alapvetõ fon-
tosságú a foglalkozási szerkezet átalakulása. Fõ mozgatóerõ korábban egyér-
telmûen az ipar volt, napjainkban az infrastruktúra, a kedvezõbb életkörül-
mények és környezeti hatások közé kerülés válik a fõ mozgatóvá. A régióban
1984-tõl a gazdasági recesszió elsõ jeleivel párhuzamosan nyomon követhetõ
a vándorlási különbözet évrõl évre regisztrálható negatív egyenlege, ami fõ-
ként Somogyra és Tolnára jellemzõ. Baranyában mindig is jobb volt a helyzet,
bár az 1990-es évek elejétõl itt is megtorpanás következett be: a bányászat le-
épülésének következtében egyes években a vándorlási különbözet egyenlege
szintén negatív volt.

* az országos átlag százalékában

forrás: http://www.deldunantul.hu
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AA  DDééll--DDuunnáánnttúúll  ggaazzddaassáággaa  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  bbeellüüll  22000011--bbeenn

Mutató
Arány az országon

belül, %
Népesség 9,8
Települések száma  20,8
Ebbõl városok száma 13,5
Összes foglalkoztatott 8,5
Ipari foglalkoztatott 8,5
Ipari termelés 5,7
Ipar értékesítése 6,7
Munkanélküliek száma 12,6
Regisztrált vállalkozás 9,7
Mûködõ vállalkozás 9,0
Külföldi érdekeltségû vállalkozások száma 6,0
Külföldi érdekeltségû vállalkozások jegyzett tõkéje 1,8
GDP 7,3
Egy fõre jutó GDP 2000 (ezer Ft) 78,4*
K + F alkalmazottak száma 7,0
Beruházások 6,8

AA  DDééll--DDuunnáánnttúúll  ggaazzddaassáággaa  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  bbeellüüll  22000011--bbeenn  
(%-os arány az országon belül) 

3.
7.
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Az elõzõekben vázolt folyamatok is közrejátszottak abban, hogy 1980-ról
1998-ra a régió lakossága (73,6 ezer fõvel) csökkent, másképpen fogalmazva az
idõszak alatt egy Kaposvár, illetve egy Lengyeltóti nagyságú település teljes
népességét veszítettük el. A tendencia az utóbbi egy évtizedben vált fokozot-
tá: 1998 elején az ország népességének 9,7%-a élt a Dél-Dunántúlon, amely
3%-kal kevesebb, mint nyolc évvel korábban.

Amiben a Dél-Dunántúl messze meghaladja a népességszám alapján szá-
mított részesedését (9,8%) az ország egészén belül, az a gazdasági egészség
egyik negatív jelzõje, a munkanélküliek száma. Minden más gazdasági muta-
tóban többé-kevésbé elmarad a régió a lélekszám szerinti aránytól. Regisztrált
vállalkozások ugyan gyakorlatilag ugyanolyan sûrûséggel fordulnak elõ a Dél-
Dunántúl, mint Magyarország egészében, a mûködõ vállalkozások száma és
aránya azonban már valamivel alacsonyabb, akárcsak a foglalkoztatottság
szintje. Jelentõsen elmarad a Dél-Dunántúl a többi régió átlagától a bruttó
hazai terméket, a beruházásokat, az ipar értékesítésének nagyságrendjét és a
külföldi érdekeltségû mûködõ vállalkozások számát tekintve, míg ez utóbbi-
ak tõke-ellátottságának terén messze legutolsó az országban.7

33..22..  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  iiffjjúússáággii  ffeellaaddaattookk,,  ffeellaaddaatteellllááttááss  

A Dél-dunántúli régióban az önkormányzati ifjúsági munka feltárása három
részkutatás során zajlott, 2004. szeptember – 2005. szeptember között
kérdezõbiztosokkal, önkitöltõs kérdõívvel, és telefonos lekérdezés, illetve in-
terjú módszerével.

11..  TToollnnaa  mmeeggyyeeii  rréésszzkkuuttaattááss
A kutatás alapja a 6 fõ témát (személyi feltételek, ifjúsági érdekképviselet, if-
júsági információ, ifjúsági közösségi tér, ifjúsági koncepció, forrásteremtés)
tömörítõ 5 oldalas kérdõív. A kérdõív összeállításánál figyelembe vettük az
önkormányzatok nehézkes adatszolgáltatási hajlandóságát, így a témák kifej-
tése során 2/3 arányban eldöntendõ, 1/3 arányban kifejtendõ kérdéseket hasz-
náltunk. A kutatás során elsõdlegesen az ötezer fõ feletti települések helyze-
tére koncentráltunk, ebben az esetben 100%-os a visszaküldés és a
feldolgozottság. Az öt kistérségi központ mindegyike 5000 lakos fölötti, rajtuk
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7 http://www.deldunantul.hu



kívül csak három további település rendelkezik hasonló lélekszámmal, tehát
a megyében található 102 település közül 94-ben a lakosok száma nem éri el
az elõbbi (a tervezett ifjúsági törvényben is preferált) határértéket. Ennek
megfelelõen ezek a települések kizárólag a kistérségi szintû feladatellátás ré-
vén reménykedhetnek a tartós és kiszámítható ifjúságsegítõi munka jelenlété-
re. A kistérségi szinteket figyelembe véve: az öt kistérség közül egyben 100%-
os (Bonyhádi kistérség), kettõben 80%-os, további két kistérségben pedig
65%-os a feldolgozottság. Megyei szintre vetítve: az összes önkormányzat kér-
dõíveinek 70%-át dolgoztuk fel. A lekérdezést a kistérségi koordinátorok vé-
gezték, akik a kutatás hátterérõl és céljáról társulási üléseken tájékoztatták az
önkormányzatok képviselõit, majd e-mailben és levélben is kérték az egyes
önkormányzatokat a kérdõív kitöltésére. A kutatás 2005. március-április fo-
lyamán zajlott, Patai Péter DDRISZI munkatárs vezetésével. 

22..  SSoommooggyy  mmeeggyyeeii  rréésszzkkuuttaattááss
A Somogy megyei adatok esetén a megyei ifjúsági referens által készített kér-
dõíves kutatás eredményeit vettük figyelembe, mely 2004-ben készült, a Tol-
na megyei kutatáshoz hasonlóan önkitöltõs – de ifjúsági koordinátorok által
nem támogatott – módszerrel. A 245 településrõl 129 kérdõív került kitöltés-
re. A kutatás kiegészítéseként 2005 szeptemberének elsõ hetében a Somogy
megyei városok ifjúsági ügyekkel foglalkozó munkatársát telefonon felkeres-
tük és interjút készítettünk velük. A telefonos kutatás célja a korábban meg-
szerzett adatok aktualizálása, illetve az összes város lekérdezése volt. Az inter-
júk alapja a 6 fõ témát (személyi feltételek, ifjúsági érdekképviselet, ifjúsági
információ, ifjúsági közösségi tér, ifjúsági koncepció, forrásteremtés) tömörí-
tõ 5 oldalas kérdõív volt. A kérdõív összeállításánál itt is figyelembe vettük az
önkormányzatok nehézkes adatszolgáltatási hajlandóságát, így a témák kifej-
tése során 2/3 arányban eldöntendõ, 1/3 arányban kifejtendõ kérdéseket hasz-
náltunk. A kutatás 2004. szeptember-2005. szeptember között zajlott, Solymos
Gábor, Somogy megyei ifjúsági referens vezetésével.

33..  BBaarraannyyaa  mmeeggyyeeii  rréésszzkkuuttaattááss
Baranya megyében a Tolna megyében illetve a somogyi városok megkeresése-
kor alkalmazott kérdõívet használtuk, szintén telefonos megkeresés formájá-
ban. A válaszadó a település ifjúsági referense, vagy más, az ifjúsági ügyekkel
foglakozó munkatárs volt. Kistelepülések esetében a polgármesterrel készült
az interjú. Megkérdeztük a megye összes városát, illetve a községek körébõl
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egy településméretre és kistérségre reprezentatív mintát választottunk. Ezen
adatok alkalmával tehát nem elemszámot, hanem arányt ismertetünk a továb-
bi anyagban. A kutatás idõpontja 2005. szeptember, koordinátora Makkos
Viktória a DDRISZI vezetõje.

A három részkutatást együttesen a „Dél-dunántúli önkormányzati ifjúsá-
gi munka kutatás – 2005” néven említi jelen helyzetelemzés.

33..22..11..  IIffjjúússáággii  éérrddeekkkkééppvviisseelleett  
aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ddöönnttéésshhoozzaattaallbbaann

Tolna megyében az 5000 fõ feletti települések szinte mindegyike mûködtet if-
júsági párbeszédrendszert, ennek jellemzõ formája továbbra is az ifjúsági ön-
kormányzat. 

Somogy megyében a megkérdezett önkormányzatok 41%-a mûködtet vala-
milyen formában ifjúsági érdekképviseleti rendszert, saját értelmezése sze-
rint. A válaszok szerint ennek egy része csak fiatal képviselõkön, szülõkön ke-
resztül érvényesül, mely ifjúságpolitikai értelemben nem tekinthetõ
párbeszédnek. A megkérdezett települések 15%-ában mûködik diákönkor-
mányzat, gyermek- és ifjúsági önkormányzat, ifjúsági tanácsadó testület, di-
ákparlament vagy ifjúsági parlament. A megyeszékhelyen 2001-óta mûködik
a Kaposvári Ifjúsági Önkormányzat (KIÖK), melynek feladata: a megyei jogú
város önkormányzatával való kapcsolattartás; a városi ifjúsági közélet kiala-
kulásának, fenntartásának elõsegítése; a nyilvánosság megteremtése, a helyi
fiatalok számára, fórumok szervezése, a korosztály önszervezõdõ közösségei-
nek a támogatása, a szükséges együttmûködés kialakítása, kapcsolattartás az
ifjúsági közélet helyi szereplõivel; települési önkormányzattal való együttmû-
ködés, a közös munka segítése, az alpolgármester, valamint a képviselõ-testü-
let munkájának támogatása, a helyi ifjúsági munka segítése.

Baranya megyében a községi önkormányzatok 12%-a válaszolta azt, hogy
mûködtet ifjúsági párbeszédrendszert. Ennek formái elsõsorban ifjúsági ön-
kormányzat, gyermek- és ifjúsági önkormányzat, civil fórum. A megye nem
megyei jogú városainak 40%-a válaszolta, hogy mûködtet ilyen rendszert. 
A megyeszékhelyen Ifjúsági Kerekasztal formában mûködik ifjúsági párbe-
szédrendszer az önkormányzattal. 
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Azonban ezek, a jogi személyiséggel nem rendelkezõ, szervezõdések önma-
gukban nem képesek (javarészt korosztályi összetételük miatt) kellõ hatást ki-
fejteni a helyi ifjúság érdekében, ha nem társul mellé egy hatékony civil ifjú-
sági érdekképviselet is. A civil ifjúsági szervezetekben összegzõdõ sokrétû
gyakorlati tapasztalat, s az érdekérvényesítés elemi szükséglete hatékonyan
egészíti ki a korosztályi képviseletet – azaz az ifjúsági önkormányzatot – egy
párbeszédrendszeren belül. 

A kistelepüléseken teljes mértékben hiányzik az ifjúsági párbeszédrend-
szer, az elkötelezettebb önkormányzatok azonban nyitottá váltak a kistérségi
ifjúsági koordinátorok kezdeményezéseire, így a helyi ifjúsági szervezetek
képviselõivel néhány településen megindult a párbeszéd, egyelõre szabályo-
zott formulák nélkül. 

Az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos elkötelezettségét mutatja, hogy
megjelenik-e az egyes bizottságok munkájának a gyakorlatában is az ifjúság-
ügy. Tolna megyében az ötezer lakos feletti nyolc önkormányzat közül ötben
név szerint is (a sport, valamint a kultúra mellé állítva), másik három önkor-
mányzatban pedig nevesítés nélkül, a szociális és oktatási ügyekkel foglalko-
zó bizottság munkájában jelenik meg az ifjúsággal kapcsolatos döntéshozatal.
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IIffjjúússáággii  ppáárrbbeesszzééddrreennddsszzeerr  aa  vváárroossii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  kköörréébbeenn  mmeeggyyéénnkkéénntt
[Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye]
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Forrás: Dél-dunántúli önkormányzati ifjúsági munka kutatás – 2005



A kistelepüléseken nincsenek elkülönített bizottságok, így az egész képviselõ-
testületet érintik az ifjúsággal kapcsolatos elõterjesztések.

Somogy megyében nem került lekérdezésre ez a pont, a városok tekinte-
tében pedig 4 önkormányzat megfelelõ bizottságában jelenik meg az ifjúság
szó, a többi városban az alábbi táblázatban felsorolt bizottságokban jelenik
meg az ifjúsággal kapcsolatos döntéshozatal (3.7.táblázat).

A megyeszékhelyen nincs kizárólag ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottság, a
vonatkozó feladatokat az Oktatási, a Sport-, valamint a Népjóléti Bizottság látja el. 

Baranya megyében a megyeszékhelyen az Ifjúsági és Civil Kapcsolatok 
Bizottsága látja el a az idevonatkozó feladatokat,  a 11 városi önkormányzat-
nál 5 helyen szerepel  a bizottság nevében az ifjúság, (mégpedig az oktatás,
kultúra és sportügyek mellett) a többi városban következõ bizottságok mun-
kájában jelennek meg ifjúsági szempontok (3.7.táblázat).

A baranyai községek esetében sok helyen nem szervezõdnek bizottságok,
ahol igen, ott a népjóléti, szociális, egészségügyi, vagy oktatási bizottságokban
jelenik meg az ifjúsággal kapcsolatos döntéshozatal. 
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IIffjjúússáággii  bbiizzoottttssáágg  vváárroossii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  eesseettéébbeenn  
[Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye]
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Forrás: Dél-dunántúli önkormányzati ifjúsági munka kutatás – 2005



Forrás: Dél-dunántúli önkormányzati ifjúsági munka kutatás – 2005

Ebben a témakörben vizsgáltuk azt, hogy az önkormányzatok milyen mó-
don és mértékben támogatják az ifjúsági szervezeteket. Itt egy éles különbség
rajzolódik ki az 5000 lakos feletti és alatti települések között, nevezetesen az,
hogy az elõbbi elkülönített pénzalapba rendezi a támogatásokat, s ezt pályá-
zat útján osztja fel, míg az utóbbi vagy ingyenes helyhasználattal segíti a fia-
talok szervezeteit, vagy egyáltalán nem támogatja azokat. 

Somogy megyében a részkutatás adatai szerint a megkérdezett önkor-
mányzatok 17%-a hozott létre Ifjúsági Alapot. Baranya megyében a megkere-
sett önkormányzatok egyike sem tudott arról nyilatkozni, hogy lenne kifeje-
zetten ifjúsági alap. A városi önkormányzatok pályázatok útján támogatják a
civil szervezeteket, elsõsorban mûködési költség támogatása formájában, 
pályázati úton. A községek önkormányzatai helyiség biztosításával, illetve
anyagilag igyekeznek támogatni a szervezeteket. 

! 60 !
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BBiizzoottttssáágg  nneevvee EEllõõffoorrdduulláássaa  

Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 5

Oktatási Bizottság 2

Szociális Bizottság 2

Humán bizottság 3

Kisebbségi és Szociális Ügyek Bizottsága 1

Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság 1

Mûvelõdési Idegenforgalmi Bizottság 1

Szociális és Egészségügyi Bizottság, 2

Oktatási Mûvelõdési és Sport Bizottság 1

Oktatási Kulturális és Informatikai Bizottság 1

Egészségügyi és Szociális Bizottság 1

Oktatás, Kultúra, Sport és Rendezvényügyi Bizottság 1

Kulturális és Oktatási Bizottság 1

Szociális Politikai Kerekasztal 1

Egészségügyi Bizottság 1
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33..22..22..  SSzzeemmééllyyii  ffeellttéétteelleekk

A személyi feltételek esetében elsõdlegesen az ifjúsági referensekre koncent-
ráltunk. Tolna megyében helyi szinten mindössze 4 ifjúsági referens dolgozik,
s az õ munkájukat sem kíséri figyelemmel szakmai szabályzó rendszer. Rög-
zítjük, hogy a helyi szintû ifjúsági célú önkormányzati munka arculata nem
kizárólag a környezeti feltételek különbözõsége, hanem az eltérõ szakmai fel-
készültség miatt is nehezen osztályozható. Erre jelentene egyértelmû megol-
dást, ha egy komplex képzési csomaggal és folyamatos szakmai kontrollal se-
gítené a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda a referensek, települési ifjúsági
aktorok munkáját.

Somogy megyében a válaszoló önkormányzatok 7%-ban alkalmaznak if-
júsági referenst, ezek egy részében összevonva más feladatkörökkel (jellem-
zõen sport). Ahol nincs nevesített ifjúsági referens, ott elsõsorban a szociális,
gyámügyi, sport- és oktatási referens munkakörében jelennek meg ifjúsági
szempontok.

A baranyai nem megyei jogú városok 20%-ában van ifjúsági referens,
(Mohács, Pécsvárad); Pécs város 2 ifjúsági referenst foglalkoztat, míg a meg-
keresett községek egyike sem alkalmaz ifjúsági referenst, illetve egy község
esetében társulásban foglalkoztatnak ilyen szakembert. 
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IIffjjúússáággii  rreeffeerreennsseekk  aa  vváárroossii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookknnááll  
[Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye]

3.7 grafikon

Forrás: Dél-dunántúli önkormányzati ifjúsági munka kutatás – 2005



Forrás: Dél-dunántúli önkormányzati ifjúsági munka kutatás – 2005
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MMeellyy  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  mmuunnkkaattáárrss  mmuunnkkaakköörréébbeenn  jjeelleennnneekk  mmeegg  aazz  iiffjjúússáággii
sszzeemmppoonnttookk??  ((AA  kkuuttaattááss  ssoorráánn  kkaappootttt  vváállaasszzookk))

Városok esetében
– Gyermek, családjóléti szolgálat mû-

ködik, õk foglalkoznak ifj. ügyekkel;
– Hatósági ügyek, gyermekjóléti

szolgálat;
– Marketing ügyintézõ, intézményi

felügyelet iroda;
– Igazgatási Osztályon belül: Gyámügy,

Családsegítõ;
– Oktatási referens;
– Gyámhivatal vezetõje;
– Közoktatási és sport referens, szociális

elõadó;
– Gyámhivatal, egészségügyi referens;
– Intézményi referens;
– Szervezési referens;
– Közoktatási intézményi referens;
– Szociális és gyámügyi referens;
– Sport referens;
– Mûvelõdési és közoktatási referens;
– Társadalmi kapcsolatok referense;
– Gyámügy;
– Sport referens, jogi elõadó;
– Oktatási elõadó;
– Oktatási, kulturális mûvelõdési

ügyekkel a tanácsos foglalkozik;
– Mindig más látja el, nincs kifejezetten

ifjúsági ügyekkel foglalkozó
szakember;

– Szociális ügyintézõ, idegenforgalmi és
mûvelõdési menedzser;

– Mûvelõdési és sport osztály;

Községek esetében
– Szociális elõadó;
– Polgármester;
– Szociális referens;
– Gyermekvédelmi felelõs;
– Igazgatási elõadó;
– Körjegyzõ;
– Családvédelmis;
– Mindenki;
– Senki;
– Szociális ügyintézõ;
– Jegyzõ;
– Mûvelõdésszervezõ;
– Igazgatási fõelõadó;
– Teleházvezetõ;
– Testületi tagok;
– Bizottság;
– Képviselõ-testület;3.
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További nehézséget jelent a referensek munkájában, hogy nem kizárólag
az ifjúsági szempontrendszer képviselete az egyetlen feladatuk az önkor-
mányzat életében, hanem más, hasonlóan fontos területek (oktatási és kultu-
rális referensi munkakörök) is a munkájuk részét jelentik. 

Az önkormányzat közvetlen mûködésén kívül esõ, ám az ifjúságsegítõi
munka rokon területeinek számító képzettséggel (szociális munkás, mûvelõ-
désszervezõ) rendelkezõ személyi állományra is kitértünk, hiszen õk lehetnek
a helyi szintû fejlesztések további aktív alakítói. Ez alapján elmondható, hogy
a családsegítõ szolgálatok elterjedése (a szociális törvény okán) a legnagyobb
arányú, s a mûvelõdésszervezõk is lényegesen nagyobb számban szerepelnek
kutatásunk eredményeiben, mint az ifjúsági referensek.

A Tolna megyei Kistérségi Ifjúsági Koordinátor Projekt hathatós választ
ad az elõbb felsorolt szabályozatlanságra (szakmai támogatás), valamint a hi-
ányos személyi (ifjúsági szakember) háttérre, munkájuk jelentõsége különö-
sen hangsúlyos az ötezer lakos alatti községekben és falvakban. 

33..22..33..  IIffjjúússáággii  iinnffoorrmmáácciióó  ééss  kköözzöössssééggii  ttéérr

A tervezett ifjúsági törvény normaszövegének értelmében az a települési ön-
kormányzat, amelynek területén ötezer fõnél több állandó lakos él, ifjúsági in-
formációs pontot és ifjúsági közösségi teret mûködtet. Az alábbi témakör  eze-
ket a területeket vizsgálja.

A legjobb mutatókkal ez a kategória szolgál, hiszen a teleházaknak és az e-
Magyarország pontoknak köszönhetõen a fenti szolgáltatási kötelezettségeknek
a törvényi szabályozás nélkül is, formailag, eleget tesznek az önkormányzatok.
Tolna megyében az  ifjúsági közösségi tér esetében ugyanez az arány látható, az-
zal a kiegészítéssel, hogy a közösségi tér és az információs pont az esetek több-
ségében egybeesik (erre az ifjúsági törvény tervezete is lehetõséget biztosít). Ha-
sonlóan kedvezõ a helyzet a kistelepülések esetében, az információs pontokkal
és a közösségi terekkel való ellátottság itt is meghaladja az 50%-ot. 

A helyi információs pontok szolgáltatásainak (internet, fénymásolás, fax)
igénybevevõje eddig is jellemzõen a 25 év alatti korosztály volt, így önmagá-
ban a törvényi szabályozás nem okozhat lényegi változást az ifjúsági közössé-
gek életében. Amit a középpontba érdemes állítani ennél a szolgáltatási for-
mánál, az  a szolgáltatások pontos tartalmi szabályozása, engedélyezése és a
szolgáltatás minõségének folyamatos ellenõrzése.
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A Somogy megyei vizsgálat során az „ifjúsági szabadidõ eltöltésének intéz-
ményi keretei” témakörben vizsgálták, hogy van-e klubhelyiség, vagy meg-
kaphatnak-e más helyiséget rendezvény céljára: a válaszadó települések 67%-
a rendelkezik ifjúsági klubhelyiséggel. Ahol vannak, a közmûvelõdési
intézményeket kérés alapján az önkormányzatok 85%-a, a tornatermet, sport-
csarnokot (ha van) 67%-a bocsátja a fiatalok rendelkezésére. 

Baranya megyében a városok kevesebb mint harmadában van ilyen, kife-
jezetten ifjúsági közösségi tér, falvak esetében pedig minden válaszadó igen-
nel felelt. A ifjúsági közösségi tér alatt elsõsorban mûvelõdési házat, ifjúsági
házat, faluházat, könyvtárat, teleházat értettek. 

33..22..44..  IIffjjúússáággii  kkoonncceeppcciióó  ééss  iiffjjúússáággkkuuttaattááss  

A települési szintû ifjúságpolitikát meghatározó dokumentumok helyzete
már korántsem annyira biztató, fõleg ha figyelembe vesszük az ifjúsági kon-
cepciók sokszor nem kellõen megalapozott adatfelvételeit, az elkészült kon-
cepciók súlyosan hiányos egyeztetési módját a korosztályi csoporttal, illetve a
település civil ifjúsági szervezeteivel. 

A Somogy megyei városok közül a megyeszékhelyen van ifjúsági koncep-
ció, a nem megyei jogú városok válaszadói közül egyetlen válaszolta, hogy van
ifjúsági koncepciója, illetve egy városban áll elfogadás elõtt. 

Baranya megyében mindössze a megyeszékhely és 3 város rendelkezik ifjúsá-
gi koncepcióval, illetve egy városban áll készítés alatt. A megkérdezett Baranya
megyei községek közül mindössze egy (3%) rendelkezik ifjúsági koncepcióval. 

Somogy megyében Dél-dunántúli önkormányzati ifjúsági munka kutatás
– 2005 szerint a megkérdezettek 8%-a válaszolta, hogy volt ifjúsági kutatás,
Baranyában a nem megyei jogú városok közül 3-ban, illetve Pécsett volt ilyen,
valamint a megkérdezett községek közül 6%-ában. Somogy megyében ifjúság-
politikai felmérés készült megyei szinten az önkormányzatok körében, mely-
nek adatait jelen felmérésben felhasználtunk. Baranya megyében megyei ifjú-
ságkutatás készült jelen felméréssel egyidõben.

A koncepciótól, illetve az ezt megalapozó adatgyûjtéstõl és kutatástól sok
önkormányzat idegenkedik, mert egy szociológiai kutatóintézet az önkor-
mányzat számára megfizethetetlen összegekért készíti el a helyi adatokra tá-
maszkodó tanulmányát. Az elkészült helyzetfelmérés (esetleg helyzetelemzés)
pedig nem jelent még kész koncepciót, hiszen a tanulmány adatainak és az
önkormányzat eszközrendszerének metszéspontjában kell meghatározni azo-
kat az elképzeléseket, amelyek a koncepció, a megvalósítás alapjait jelentik.
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Ha el is készül, akkor is további problémát jelent, hogy nem rendelkezik pon-
tosan összeállított, folyamatosan aktualizált és ellenõrzött cselekvési tervvel,
így megmarad a dokumentum az általános célkitûzés szintjén. 

A régiót alkotó három megye közül megyei szintû ifjúsági koncepció van
Somogy megyében, továbbá elfogadás elõtt áll Baranya megyében.

Ez a terület a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda fejlesztõinek elkövetke-
zendõ kihívása. 

33..22..55..  FFoorrrráásstteerreemmttééss;;  aa  MMoobbiilliittááss,,  
aazz  IIffjjúússáágg  22000000 –– 22000066  PPrrooggrraamm  iissmmeerrttssééggee

Az utolsó vizsgált kategória a önkormányzat ifjúsági célú forrásteremtését he-
lyezi fókuszpontba. A Mobilitás ismertségi aránya kimagasló, 5000 fõ feletti
településeken 100%-os, 5000 fõ alatti települések esetén pedig 85%-os.

A települési önkormányzatok szemében az országos ifjúsági szolgálat, il-
letve regionális irodái egybeforrtak az ifjúsági célú pályázatok kezelésével
foglalkozó intézmény képével. Bizonyosan ennek a képnek köszönhetõ az – a
kérdõívekben is megjelenõ – gyakori félreértés, miszerint a pályázatok kiíró-
ja és döntéshozója is a Mobilitás.

Somogy megyébõl a városokra van ilyen adatunk: a vidéki városból választ
adók 72%-a ismeri a Mobilitás nevét, illetve –  természetesen –  a megyeszék-
hely ifjúsági referense. 

A Mobilitás ismertsége Baranyában kedvezõbb, a városi válaszadók 5/6-a
ismeri, a falvakban mintegy 80%. 
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AA  MMoobbiilliittááss  ééss  aazz  IIffjjúússáágg  22000000 –– 22000066  pprrooggrraamm  iissmmeerrttssééggee  aa  vváárroossookk  kköörréébbeenn

3.8 grafikon

Forrás: Az önkormányzati ifjúsági munka felmérése



Közel nem ilyen kedvezõ a helyzet az Európai Bizottság Ifjúság 2000-2006
Programjának ismertségével. Tolna megyében a megkérdezett települések vá-
laszadóinak 32%-a, Baranya megyében a városi válaszadók 18 %-a, illetve a
pécsi ifjúsági referens ismerte a programot. 

A somogyi városi válaszolók között szintén 18%-os az ismertség. A somo-
gyi községekre nincs idevonatkozó adatunk, a baranyai falvak válaszadóinak
mindössze egy tizede hallott már a programról. 

Ez a pályázati rendszer tartós, és kiszámítható forrást jelent a hátrányos
helyzetû aprófalvak fiataljainak. Területi elzártságuk, ezzel járó információ-
hiányuk, esetleges munkanélküliségük, alacsony iskolai végzettségük, vagy
szegénységi kultúrájuk nem a hatékony projektmenedzselés irányába mutat.
Elgondolkodtató, hogy ez a célcsoport mennyire tud önállóan, szakmai segítõ
nélkül megfelelõ pályázatot, vagy projekttervezetet felmutatni.

Itt ismét szembetûnõvé válik, hogy a fejlesztés szempontjából oly fontos
célcsoport megközelítése a leghatékonyabb módon kizárólag kistérségi ifjú-
ságsegítõ szakemberek segítségével elképzelhetõ.

33..33..  AA  rrééggiióó  cciivviill  sszzeerrvveezzeettii  aaddoottttssáággaaii

Civil szervezetek és ifjúsági, illetve ifjúságot segítõ civil szervezetek:
A régió civil szervezeti számosságára jellemzõ, hogy a 90-es évekre jellemzõ
dinamikus növekedés lezárult, s lassú csökkenés figyelhetõ meg. A Központi
Statisztikai Hivatal 2000. évi helyzetjelentése alapján 4886 civil szervezet mû-
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CCiivviill  sszzeerrvveezzeetteekk  mmeeggoosszzlláássaa  mmeeggyyéénnkkéénntt  aa  DDééll--dduunnáánnttúúllii  rrééggiióóbbaann
[Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye]

3.9 grafikon

Forrás: Nonprofit szervezetek Magyarországon 2000, KSH



ködött a Dél-dunántúli régióban, szemben az 1997-ben mért 5286 szervezet-
tel. A csökkenõ tendencia ellenére is az ezer fõre számított alapítványok te-
kintetében harmadik (1,8), a társas nonprofit szervezetek esetében pedig a
második legmagasabb számossággal rendelkezik (3,2) a régiók sorában. 

Ha a szervezetek forrásfelvevõ képességét vizsgáljuk a régión belül tekin-
télyes eltérést tapasztalunk. Míg Baranya megyében az egy fõre jutó pályáza-
ti bevételt 2615 Ft-ban lehetett megállapítani – amely országos szinten a fõvá-
ros és Csongrád megye után a harmadik –, addig a fejenkénti bevétel Tolna
megyében 1001 Ft, mely egyúttal a legkisebb érték az országban.

A régióban mûködõ nonprofit szervezetek közül az ifjúsági szervezetek, il-
letve az ifjúsági célú civil szervezetek számát kutatatva nehéz pontos adatok-
hoz jutnunk (nincs ilyen önálló kategória). Ebben az esetben támpontként ke-
zelhetjük a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács kiírásaira pályázatot
benyújtó civil szervezeteket. 

Ebben az esetben már a Tolna megyei arányok nem kifejezetten rosszak,
viszont a legtöbb nonprofit szervezetet felvonultató Somogy megyérõl kapunk
kedvezõtlen képet.
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Forrás: DDRISZI



Forrás: DDRISZI

Somogy megye kedvezõtlen pozícióját a gyakorlati tapasztalatok is meg-
erõsítik. A kaposvári Helyi Ifjúsági Szolgáltató Iroda csak 2004-ben alakult
(szemben Péccsel és Szekszárddal, ahol 1997-ben és 1998-ban már létrejöttek
ezek a szervezetek), s az Ifjúság 2000-2006 Programra benyújtott pályázatai a
2004-es évben a régió egészének mindössze 7,4%-át adták. Különösen figye-
lemfelhívó ez utóbbi adat, hiszen ebben a programban lehetõség nyílik pá-
lyázni nemformális ifjúsági csoportoknak is. 

A Dél-Dunántúl szervezeteinek feltérképezésében további lehetõséget
ad a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda civil ifjúsági szervezetekkel foly-
tatott adatfelvétele, mely 2 részre osztható. Egyrészrõl a kérdõív „statikus”
(azaz leíró jellegû) részében vizsgálta a szervezet tényleges tevékenységét,
aktív tagjainak számát, szervezetei kommunikációját, eddigi sikeres pro-
jektjeit. Másrészrõl az adatlap „dinamikus” része rávilágított a szervezet
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DDDDRRIISSZZII--hheezz  ppáállyyáázzóó  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteekk,,  kkiissttéérrssééggeeii  
iilllleettvvee  mmeeggyyeeii  bboonnttáássbbaann  ((22000044//55))

komlói 10 balatonföldvári 2 bonyhádi 18

mohácsi 13 barcsi 16 dombóvári 8

pécsi 172 csurgói 3 paksi 31

pécsváradi 7 fonyódi 11 szekszárdi 64

sásdi 2 kaposvári 77 tamási 31

sellyei 8 lengyeltóti 1

siklósi 20 marcali 7

szentlõrinci 8 nagyatádi 5

szigetvári 17 siófoki 11

tabi 3

BBaarraannyyaa 225577 SSoommooggyy 113366 TToollnnaa 115522

DDééll--dduunnáánnttúúllii  rrééggiióó 554455
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erõsségeire és gyengeségeire, kapcsolati rendszerére (önkormányzati intéz-
ményekkel, határon túli magyar szervezetekkel, társadalmi és nemzetközi
szervezetekkel). 

Az adatfelvételek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy az ifjúság ér-
dekében is tevékenységet végzõ civil szervezetek közül kevés az ifjúsági kö-
zösségfejlesztésben aktív, a fiatalokat a közösségi megoldási mechanizmu-
sok mentén támogató szervezet. Tovább árnyalja a helyzetet, ha figyelembe
vesszük, hogy az ifjúsági szervezetek túlnyomó többsége a megyeszékhelye-
ken és vonzáskörzetükben található. A hátrányos helyzetû településeken,
kistérségekben meglévõ aktív csoportok területi elzártsága, ezzel járó infor-
mációhiánya, sok esetben alacsony iskolai végzettségük, nem a hatékony
projektmenedzselés feltételeire utalnak. Elgondolkodtató, hogy ez a célcso-
port mennyire tud önállóan, szakmai segítõ nélkül megfelelõ pályázatot,
vagy projekttervezetet felmutatni. A RISZI fejlesztõi munkájának és a kis-
térségi koordinátoroknak köszönhetõen számos területileg elzárt helyi kez-
deményezés erõsödhetett meg, s válhatott mintaprojektté más szervezetek
számára. Megjegyzendõ, hogy a folyamatos szakmai támogatás elengedhe-
tetlen a fennmaradásukhoz. 

Fokozottan érvényesek az imént felsoroltak a roma ifjúsági szervezetekre.
A nemformális nevelésben, ifjúsági közösségfejlesztésben jártas roma szerve-
zetek száma igen szerény, kiemelt feladat hálózatépítõ tevékenységüknek jó
példáik terjesztésének támogatása. 

Az alábbi táblázat adatai alapján láthatjuk, hogy a régió települései közül
32% jelezte, hogy a településen jelen van ifjúsággal foglalkozó civil szervezet,
amivel az országos átlag alatt szerepel a régió, mindössze az észak-magyaror-
szági és a dél-alföldi régiót megelõzve. Ennek okait vizsgálva a következõ
tábla nyújt segítséget. Az adatok megmutatják, hogy az ifjúsági civil szerve-
zetek jelenlétét jelzõ települések aránya nõ a lakosságszám emelkedésével.
(1000 fõ alatt 23%, 1000-1999 fõig 41%) A Dél-dunántúli régióban a telepü-
lések majdnem háromnegyede (73,7%) 1000 fõ alatti, illetve több mint fele
(51,5%) 500 fõ alatti lélekszámmal bír. Ezeken a településeken igen alacsony
a civil szervezõdések száma, melynek okai összetettek, de a kapacitáshiány
(mind gazdasági, mind emberi erõforrás tekintetében) meghatározó. Itt tá-
mogatás, illetve támogató munka nélkül a civil szervezõdések beindulásának
esélye igen alacsony.
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AA  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteekk  eeggyyeess  ttííppuussaaiinnaakk  jjeelleennllééttéétt  jjeellzzõõ  tteelleeppüülléésseekk  aarráánnyyaa  
rrééggiióónnkkéénntt,,  22000033  õõsszz,,  ((%%))

Forrás: A TÁRKI Önkormányzati Adatbank 2003 õszi adatfelvétele

AA  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteekk  eeggyyeess  ttííppuussaaiinnaakk  jjeelleennllééttéétt  jjeellzzõõ  tteelleeppüülléésseekk  aarráánnyyaa  aa  ttee--
lleeppüüllééssmméérreett  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn,,  22000033  õõsszz,,  ((%%))
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Közép-
MO.

Közép-
Dunántúl

Nyugat-
Dunántúl

Dél-
Dunántúl

Észak
MO.

Észak-
Alföld

Dél-
Alföld

Összesen

Sport 88 77 64 54 66 74 84 68
Szabadidõ 42 37 20 21 22 34 47 28
Város-, falu-
védelem

59 39 27 33 31 30 46 34

Környezet-
védelem

42 14 9 12 11 16 20 14

Hagyomány-
õrzés, kultúra

77 56 41 45 46 49 68 50

Honismeret 29 18 7 8 10 16 21 13
Ipartestület,
vállalkozói
érdekképviselet

26 13 7 7 8 12 30 12

Oktatás 42 35 26 22 31 49 50 33
Ifjúság 53 39 28 32 28 42 6012 36
Jogvédelem 4 4 2 5 4 7 80 5
Polgárõrség 73 54 35 37 49 66 44 50
Önkéntes
tûzoltóság

22 32 45 19 21 37 31

1000 fõ alatt 1000–1990 fõ 2000–4999 fõ 5000 fõ felett Összesen
Sport 48 85 92 99 68
Szabadidõ 15 24 44 78 28
Város-, falu-védelem 24 34 43 74 34
Környezetvédelem 7 10 14 60 14
Hagyományõrzés, kultúra 33 57 68 92 50
Honismeret 3 11 17 57 13
Ipartestület, vállalkozói
érdekképviselet

1 5 14 72 13

Oktatás 16 39 50 78 33
Ifjúság 23 41 45 74 36
Jogvédelem 2 3 3 27 5
Polgárõrség 29 62 77 91 50
Önkéntes tûzoltóság 21 34 42 55 31

Forrás: A TÁRKI Önkormányzati Adatbank 2003 õszi adatfelvétele
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A hátrányos helyzetû területen mûködõ civil szervezetek (ezen belül az if-
júsági szerveztek is) –  a magyar civil szektorra jellemzõen – forráshiányosak.
Mûködésük pályázati pénzektõl függ, az önerõt saját kapacitásaikra építve
nem tudják biztosítani. Ennek oka összetett, de kiemelendõ a társadalmi gya-
korlat (és lehetõség) hiánya. A helyi önkormányzatok szintén forráshiányo-
sak, illetve esetleges fejlesztéseikre jellemzõek az infrastrukturális fejleszté-
sek meghatározó jellege. A 3.2 fejezetben bemutatásra kerülõ önkormányzati
felmérésbõl kiderül, hogy ahol a szándék, a nyitottság jelen is van, ott – ha
anyagilag nem is, de – természetbeni önerõvel tudják a szervezeteket támogat-
ni (klubhelyiség, mûvelõdési ház rendelkezésre bocsátása). Ezt a pályázati ki-
írások egyre kevésbé fogadták el önerõként, és az utófinanszírozás okozta lik-
viditási problémák megoldására pedig egyáltalán nem jelent megoldást. 
A tapasztalatokból, valamint a régióbeli – és azon kívüli – civil szervezetek
munkatársaival folytatott beszélgetésekbõl kiderül, hogy ezen problémák
megoldására a civil szervezeteknek nincsenek eszközeik, pályázati forrásfel-
vevõ lehetõségeiket ez drasztikusan csökkenti. Amennyiben a régiónak célja
az élõ, tevékeny civil szektor fenntartása, fejlesztése, a finanszírozási problé-
mák megoldását elõtérbe kell helyezni (utófinanszírozást áthidaló hitelek,
természetbeni önerõ elfogadása, stb.).

Az ifjúsági szervezetek tapasztalatainak megosztására, egymással való
kapcsolattartásra kiemelkedõ fontossággal bírnak a szakmai fórumok és ren-
dezvények. Ilyen központi szerepet töltenek be megyei és városi szinten a ci-
vil ifjúsági kerekasztalok, valamint a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda ál-
tal szervezett képzések, illetve a – szintén az Iroda által koordinált –
multiplikátor hálózat, mely a kistérségi koordinátor projekt mintájára kistér-
ségi szinten szervezõdõ ifjúsági szervezeteket és ifjúságsegítõ szakembereket
támogató önkéntes hálózat.

33..44..  AA  rrééggiióó  ffoorrrráássffeellvvéétteellee  aazz  iiffjjúússáággii  mmuunnkkaa  tteerrüülleettéénn
22000000 –– 22000044  

33..44..11..  IIffjjúússáágg  22000000 –– 22000066  

Az Európai Unió tagállamai közösen hozták létre az Ifjúság 2000 – 2006 
Közösségi Akcióprogramot, amely  jogi, szakmai és pénzügyi keretet ad az if-
júságnak szóló nemformális oktatási programok támogatásához.
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Az Ifjúság 2000 – 2006 Program nem csupán a fiatalok saját projektjeit tá-
mogatja, hanem segít mindazoknak a szakembereknek is, akik fiatalokkal
foglalkoznak valamilyen iskolán kívüli program megvalósításában. Nem csak
anyagi támogatást ad, hanem képzési, információs, szakmai, módszertani
szolgáltatásokat is nyújt. 

A Program keretében lehetõség nyílik nemzetközi ifjúsági cserék, ifjúsági
találkozók, fejlesztõ projektek, leginkább helyi szintû ifjúsági kezdeményezé-
sek megvalósítására és az  Európai Önkéntes Szolgálatban való részvételre. 

A régióban 2004 évtõl kezdõdött meg az intenzív információszolgáltatás az
Ifjúság  2000 – 2006 Program kapcsán, mely elsõsorban a Programot ismertetõ
információs és tanácsadó napok alkalmával zajlott. Utóbbin személyes tanács-
adással állt partnereink rendelkezésére a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Iroda. Ezek eredményességét egyértelmûen bizonyítja a sikeres
pályázatok számának növekedése. Szorosabb kapcsolat kialakítására volt le-
hetõség a kistérségi koordinátor-hálózatnak köszönhetõen, hiszen a látókör-
ükbe esõ szervezetek és informális csoportok a pályázatok beadását megelõzõ-
en telefonon, vagy személyesen felkeresték az irodát, a határozathozatal után
pedig szintén a regionális koordinátor jelentette és jelenti a lehetõségét a
nyertes, vagy elutasított pályázatokkal kapcsolatos információk megszerzésé-
nek, és az utánkövetésnek is.

Alkalma volt az irodának a projektlátogatásra és mintaprojektek bemuta-
tására is. Ez utóbbiból a DDRISZI kiadványt publikált, mely a remények sze-
rint elõsegíti a régióban beadott pályázatok sikerességét.

*Az adatok feldolgozásakor 2005-ben két beadási forduló még nem történt meg.

Forrás: Mobilitás, Képzési és Kutatási Igazgatóság
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AA  bbeeaaddootttt  ppáállyyáázzaattookk  mmeeggoosszzlláássaa  mmeeggyyéénnkkéénntt,,  
iilllleettvvee  tteelleeppüüllééssttííppuussookk  sszzeerriinntt

Beadási év
Elnyert összeg

EUR
Nyertes

pályázatok
Beadott

pályázatok

Nyertes pályázatok
aránya a beadott
pályázatokhoz

viszonyítva

2002 105.832 33 68 48,5%
2003 81.110 31 61 50,8%
2004 191.855 50 78 64,1%
2005* 186.083 43 68 63,2%
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*Az adatok feldolgozásakor 2005-ben két beadási forduló még nem történt meg. 

Forrás: Mobilitás, Képzési és Kutatási Igazgatóság
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IIffjjúússáágg  22000000 –– 22000066  PPrrooggrraamm
Beadott pályázatok sikeressége (beadott pályázatok száma / nyertes pályázatok)

3.11 grafikon
3.14 táblázat

Forrás: Mobilitás, Képzési és Kutatási Igazgatóság 

*Az adatok feldolgozásakor 2005-ben két beadási forduló még nem történt meg.

AA  bbeeaaddootttt  ppáállyyáázzaattookk  mmeeggoosszzlláássaa  mmeeggyyéénnkkéénntt,,  
iilllleettvvee  tteelleeppüüllééssttííppuussookk  sszzeerriinntt  ((IIffjjúússáágg  22000000 –– 22000066))

22000022 22000033 22000044 22000055*

BBaarraannyyaa 56,5% 57,3% 66,7% 64,0%

SSoommooggyy 17,4% 19,8% 7,4% 6,0%

TToollnnaa 26,1% 22,9% 22,2% 30,0%

ÖÖsssszzeesseenn 100% 100% 100% 100%

MMeeggyyeesszzéékkhheellyy 78,3% 68,8% 74,1% 64,0%

VVáárrooss 4,3% 4,2% 3,7% 0,0%

KKöözzsséégg 17,4% 27,1% 22,2% 36,0%

ÖÖsssszzeesseenn 100% 100% 100% 100%
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IIffjjúússáágg  22000000 –– 22000066  PPrrooggrraamm
Beérkezett pályázatok megyei bontásban évenként
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Forrás: Mobilitás Képzési és Kutatási Igazgatóság

*Az adatok feldolgozásakor 2005-ben két beadási forduló még nem történt meg.

IIffjjúússáágg  22000000 –– 22000066  PPrrooggrraamm
Beérkezett pályázatok településtípus szerinti bontásban évenként
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Forrás: Mobilitás Képzési és Kutatási Igazgatóság 

*Az adatok feldolgozásakor 2005-ben két beadási forduló még nem történt meg.



A feldolgozott adatok alapján látszik, hogy határozottan nõ (2005-ben még
2 pályázati forduló nem történt meg az adatok feldolgozásakor) a beadott pá-
lyázatok száma, valamint a nyertes pályázatok aránya. Somogy megye – a más
pályázati kiírásokhoz hasonlóan – nagyságrendileg elmarad mind a pályáza-
tok száma, mind a nyertes pályázatok arányát tekintve a Baranya megyei, sõt
a szintén nem túl erõs Tolna megyei eredményektõl. 

A beadott pályázatok számát tekintve a nem megyei jogú városokból a pá-
lyázatok töredéke érkezett az elmúlt években, míg a régióbeli községekbõl érke-
zõk aránya folyamatosan nõtt, de a megyeszékhelyeké még mindig legnagyobb
számú (2004-ben majdnem háromnegyede a beérkezett pályázatoknak). A köz-
ségekbõl pályázók arányának javulása egyértelmûen betudható az Iroda, illetve
a kapcsolódó hálózatok (kistérségi ifjúsági koordinátorok, multiplikátorok) fej-
lesztõ és tájékoztató munkájának. 

2002-2004 folyamán a program forrásaiból a pályázók összesen 37.879,-
euró támogatást nyertek, mely a 114 nyertes pályázatra vetítve 3.322,8 eurót
(?830.695,- forint) jelent pályázatonként. 

Gyengeségek: 
– önszervezõdõ ifjúsági csoportok alacsony száma, különösen a kistelepüléseken
– információk elérhetõségének nehézsége a kistelepüléseken
– nyelvtudás alacsony szintje a célcsoportban

Fejlesztési lehetõségek: 
– együttmûködési lehetõségek felkutatása az információk szélesebb körbe va-

ló eljuttatása érdekében
– ifjúságsegítõ hálózatok fejlesztése a térségben
– nyelvtanulás támogatása
– közösségfejlesztõ projektek generálása

33..44..22..  AA  DDééll--dduunnáánnttúúllii  RReeggiioonnáálliiss  IIffjjúússáággii  TTaannááccss  
áállttaall  kkiiíírrtt  ppáállyyáázzaattookk

A Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács (DDRIT) által meghirdetett
pályázatok témakörüket tekintve 3 fõ kategóriára bonthatók, ezek: mûködési
költséget, programot és eszközbeszerzést támogató pályázatok. A DDRIT mû-
ködésének elsõ évében (2000) csak programok megvalósulását támogatta,
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majd a következõ 4 évben (2001, 2002, 2003, 2004) a programtámogatás mel-
lett megjelent a mûködési költségek támogatása kategória is. Ez a kategória
2005-ben már nem került kiírásra, elsõsorban a Nemzeti Civil Alapprogram
létrejötte és mûködési támogatásainak megjelenése miatt. Eszközbeszerzést
csak a 2004. és 2005. év kiírásai támogattak. A pályázati kategóriák eredmé-
nyességének elemzése során (forrásfelvétel) egyértelmûvé válik, hogy a mûkö-
dési és az eszközbeszerzési kategóriáknak fejlesztõ hatása igen alacsony, de
más pályázati források hiányában a 2004-ig a DDRIT kiírta ezeket a kategó-
riákat.  

2005. évtõl a hangsúly a fejlesztõ jellegre került, együttmûködéseket és
képzéseket támogató kiírások jelentek meg.

A DDRIT az elmúlt években változó keretet oszthatott ki a nyertes szerve-
zetek körében, mégpedig: 2000 –  18 325 000 forint, 2001 – 48 505 300 forint,
2002 – 48 697 123 forint, 2003 – 48 356 810 forint, 2004 – 21 357 300 forint,
2005 – 37 290 705 forint, (melyben 4.000.000 forint keretösszeg a még nem le-
zárult pályázati kategóriában kerül felosztásra). Ennek megoszlása az 2000-
2005 évek során a következõ volt: 23,08 millió Ft-ot mûködési támogatásra,
191,45 millió Ft-ot programok támogatására, 8 millió Ft-ot pedig eszközbe-
szerzés támogatására fordítottak. 

Az egyes pályázati kategóriákra beérkezõ pályázatok száma a pályázatok
ismertségével folyamatosan nõtt 2003-ig, majd 2004-ben a beadott pályázatok
száma a 2003. évi adatok 64%-ra esett vissza, és a 2005. évi elsõ két pályázati
kategóriára beérkezett pályázatok száma alapján sem prognosztizálható új nö-
vekedés. A jelenség nem csupán a DDRIT pályázataira jellemzõ, hanem a
többi regionális pályázatra, illetve többé-kevésbé a Mobilitás által kezelt köz-
pontilag kiírt pályázatokra is. A pályázói kedv csökkenésének okát nem tár-
ták még fel, de közrejátszhat benne a megjelenõ NCA források, valamint a
szétosztható keretösszeg csökkenése, a bevezetett internetes pályázatkezelõ
rendszer újdonsága, és az ennek használatához szükséges feltételek és kompe-
tenciák hiánya a célcsoportba tartozó szervezeteknél (2005-tõl), valamint a tá-
mogatási összegek utalásának problémaköre. Legnagyobb népszerûsége a pá-
lyázók körében az ifjúsági és gyermektáborok támogatását célzó kategóriának
van, kiírását a szervezetek igénylik. Ezek az egyszeri jellegû támogatások (rö-
vid projektek) önmagukban csak rendkívül korlátozottan járulnak hozzá a
hosszú távú ifjúsági fejlesztõ munkához.

Az egy pályázóra jutó megítélt támogatási összegek 2002 óta folyamatosan
növekvõ tendenciát mutatnak.
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Az alábbi ábra szemlélteti a DDRIT által 2000-2005 között kiosztott kere-
tek, valamint az egy pályázóra jutó átlagos támogatási összeg nagyságát. 
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DDDDRRIITT  áállttaall  kkiioosszzttootttt  ttáámmooggaattáássii  kkeerreett  ééss  aazz  eeggyy  ppáállyyáázzóórraa  jjuuttóó  ááttllaaggooss
ttáámmooggaattáássii  öösssszzeegg  ((FFtt))  22000000 –– 22000055*

3.14 grafikon

Forrás: DDRISZI 

DDDDRRIITT  áállttaall  kkiioosszzttootttt  kkeerreettöösssszzeeggeekk  ééss  aazz  eeggyy  ppáállyyáázzóórraa  jjuuttóó  ttáámmooggaattáássii
ááttllaaggooss  öösssszzeeggeekk  nnaaggyyssáággaa  pprrooggrraammookk  eesseettéénn  ((FFtt))  22000000 –– 22000055*

3.15 grafikon

*Az adatok feldolgozásakor 2005-ben egy beadási forduló még nem történt meg
(eszközbeszerzés kategória).

Forrás: DDRISZI 



Fejlesztési lehetõségek:
– Fejlesztõ hatású pályázati programok kiírása
– Gyermek- és ifjúsági táborok támogatásának más forrásból történõ megol-

dása
– Szervezetek együttmûködésének támogatása a Teleház rendszerrel
– A szervezetek informatikai-technikai infrastruktúrájának fejlesztése, elsõ-

sorban a kistelepüléseken, hátrányos helyzetû településeken (pl. szélessávú
Internet-hozzáférés)

33..44..33..  AA  rrééggiióó  kköözzppoonnttii  ffoorrrráássffeellvvéétteellee  

A Mobilitás által központilag kezelt pályázatokra a Dél-dunántúli régióból ér-
kezett pályázatok 2000., 2001., 2002. év során a pályázatok 9,9%, 11,2% és
10,7%-a jutott. 2000-2004-ig összesen 3241 db pályázat érkezett a régióból. 
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AA  rrééggiióóbbóóll  bbeeéérrkkeezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk  sszzáámmaa  kköözzppoonnttii  ppáállyyáázzaattookkrraa  ((ddbb))  
22000000 –– 22000044
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Forrás: Mobilitás, Pályázati Igazgatóság 



A megyék szerinti bontásban látjuk, hogy más forrásokhoz hasonlóan itt is
Baranya megyébõl érkezik a legtöbb pályázat, viszont Somogy megye az el-
múlt három évben nagyobb arányban képviselteti magát, mint Tolna. 

A beadott pályázatok sikerességét elemezve megállapítható, hogy a 2000.
évet kivéve mindössze a beadott pályázatok egyharmada került a nyertes lis-
tákra. Ez nem minden kategória esetén van így, a kábítószer-prevencióval
kapcsolatos pályázatoknál a régióból érkezõ pályázatoknak kb. a fele sikeres.
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AA  rrééggiióóbbóóll  bbeeaaddootttt  ppáállyyáázzaattookk  sszzáámmaa  mmeeggyyéénnkkéénntt  ((ddbb))22000000 –– 22000044

3.17 grafikon

Forrás: Mobilitás, Pályázati Igazgatóság 

SSiikkeerreessssééggii  aarráánnyy  aa  DDééll--dduunnáánnttúúllii  rrééggiióóbbóóll  éérrkkeezzeetttt  
kköözzppoonnttii  ppáállyyáázzaattookk  eesseettéénn  ((%%))  22000000 –– 22000044

3.18 grafikon

Forrás: Mobilitás, Pályázati Igazgatóság 



Az egy pályázóra jutó igényelt illetve megítélt átlagos támogatási összeg
folyamatosan növekvõ tendenciát mutat. 2004-ben  az igényelt támogatás ki-
ugróan magas volt. 
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EEggyy  ppáállyyáázzóórraa  jjuuttóó  iiggéénnyyeelltt  iilllleettvvee  mmeeggííttéélltt  ááttllaaggooss  ttáámmooggaattáássii  öösssszzeegg
22000000 –– 22000044

3.
19

 g
ra

fik
on

Forrás: Mobilitás, Pályázati Igazgatóság 



Forrás: MOBIT Internetes pályázatkezelõ rendszer DDRISZI
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AA  22000044  éévv  óóttaa  aa  DDDDRRIITT  ééss  aa  MMoobbiilliittááss  áállttaall  kköözzppoonnttiillaagg  kkeezzeelltt  
ppáállyyáázzaattookkrraa  rreeggiisszzttrráálltt  ppáállyyáázzóókk  mmeeggoosszzlláássaa  jjooggii  ssttááttuusszz  sszzeerriinntt

DDaarraabb AArráánnyy PPáállyyáázzóó  jjooggii  ssttááttuusszzaa

542 31,8% Helyi önkormányzat

354 20,7% Társadalmi szervezet

326 19,1% Önkormányzati fenntartású intézmény

199 11,7% Alapítványi fenntartású intézmény

72 4,2% Személyek egyéb közössége

55 3,2% Egyház/egyházi szervezet (pl. parókia)

36 2,1% Gazdasági társaság

34 2,0% Megyei önkormányzat által fenntartott intézmény

27 1,6% Közhasznú társaság (Kht.)

21 1,2% Közalapítvány

17 1,0% Helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat

10 0,6% Egyházi fenntartású intézmény

7 0,4% Kistérségi társulás

3 0,2% Állami felsõoktatási intézmény

2 0,1% Országos kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat

1 0,1% Fõvárosi önkormányzat által fenntartott intézmény

1 0,1% Természetes személy

1,707 100%

3.15 táblázat



44..  SSWWOOTT  aannaallíízziiss,,  kkiittöörrééssii  ppoonnttookk,,  
ffeejjlleesszzttééssii  iirráánnyyookk

44..11..  RReeggiioonnáálliiss  iiffjjúússáággppoolliittiikkaaii  SSWWOOTT  aannaallíízziiss
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ERÕSSÉGEK  
• A számítógépet használó középiskolás-

ok aránya 96%, 37%-uknál van otthoni
Internet-hozzáférés

• A fiatalok 53%-a szeretne a jövõben to-
vábbtanulni, valamilyen tanfolyamot
végezni

• A regionális egyetemi központok képzé-
si struktúrája (ifjúságsegítõi, humán-
erõforrás-gazdálkodási, szervezetfejlesz-
tési, területfejlesztési, menedzsment,
számvitelszervezés, marketing, PR, tu-
risztika, romológia, balkanisztika)

• A csökkenõ tendencia ellenére is a régió
az ezer fõre számított alapítványok te-
kintetében harmadik (1,8), társas non-
profit szervezetek esetében pedig a má-
sodik legmagasabb (3,2) értéket
képviseli a régiók sorában 

• Tolna megyében az 5000 fõ feletti települé-
sek szinte mindegyike mûködtet ifjúsági
párbeszédrendszert, ennek jellemzõ for-
mája továbbra is az ifjúsági önkormányzat. 

• Ifjúsági célú forrásfelvételben Baranya
megye országos szinten a harmadik.

• Számottevõ az ifjúsági célú ingatlanva-
gyon 

• Magas a Mobilitás ismertsége (?80%) a
települési önkormányzatok körében

• Helyi ifjúsági információs pontok elter-
jedtsége jelentõs

GYENGESÉGEK  
• A régióbeli fiataloknak mindössze 14%-

a tagja formális szervezetnek, klubnak,
pártnak, vallási közösségnek (országos
átlag: 15.2%)

• A régióbeli fiatalok (15-29 évesek) 62%-
a nem sportol

• Legtöbb pályázó a régióból baranyai,
ezen belül is pécsi székhelyû

• A helyi ifjúsági információs pontokban
nincsenek (ifjúsági) tanácsadók

• Gyenge regionális szintû szervezetek,
gyenge szervezeti együttmûködések

• A szektorközi, és szektoron belüli
együttmûködés alacsony intenzitású

• Az civilek közül kevés az ifjúsági terüle-
ten aktív szervezet, szakember, önkén-
tes, multiplikátor

• A jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezõdések képtelenek (javarészt
korosztályi összetételük miatt) kellõ ha-
tást kifejteni a helyi fiatalok érdekében,
ha nem társul mellé egy hatékony civil
ifjúsági érdekképviselet is

• Civil szempontból egy növekedési pólu-
sú régió (Pécs)

• A régióra jellemzõ a városhiányos térsé-
gek magas aránya

• A megyék közötti ifjúsági mutatók kö-
zötti különbség nagyon magas, az olló
nyílik (Baranya vs. Somogy)
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ERÕSSÉGEK  
• Az Ifjúság 2000-2006 Program ismertsé-

ge magas (20% felett)
• Folyamatosan növekszik a nyertes pá-

lyázatok aránya az összes beadott pályá-
zatok körében

• Az egy pályázóra jutó átlagos nyertes
összeg növekszik

• Tolna megyében sikeres önkéntes ifjúsá-
gi kistérségi multiplikátor hálózat mû-
ködik

• Mindhárom megyeszékhelyen mûködik
Helyi Ifjúsági Szolgáltató Iroda

• A régióban 8 Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum (KEF), és regionális fórum
(DREKEF) mûködik

• A Dél-dunántúli régió területén 24, ki-
fejezetten kábítószer-ügyekkel foglalko-
zó szervezet mûködik

• Az önkéntes multiplikátorok (8)  tevé-
kenységi területe kistérségi szintre tevõ-
dött át a regionális, illetve helyi szint
helyett

GYENGESÉGEK  
• Az aktív roma szervezetek száma alacsony 
• A kistelepüléseken korlátozottan van je-

len az ifjúsági párbeszédrendszer
• Az ifjúsági bizottságokat mûködtetõ ön-

kormányzatok száma alacsony
• Országos összehasonlításban is rendkí-

vül alacsony (illetve osztott munkakörû)
az önkormányzatokban az ifjúsági refe-
rensek száma

• Ifjúságpolitikai koncepciók, ifjúságku-
tatások száma minimális 

• Az önkormányzatok egy része ifjúsági
részvételnek tekinti a fiatal képviselõ-
kön és a szülõkön keresztül való kapcso-
lattartást a fiatalokkal
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LEHETÕSÉGEK   
• Tolna, Somogy, valamint Baranya Pécs

vonzáskörzetén kívüli szervezeti kapaci-
tás-fejlesztése

• A tolnai multiplikátori rendszer adaptá-
lása Somogyra és Baranyára

• Az egyetemek vonzerejének és tudáspo-
tenciáljának, humánkapacitásának (kép-
zõk és képzettek) hasznosítása – együtt-
mûködés a felsõoktatási intézményekkel

• Balaton – nyári ifjúsági munka
• A Magyarországon élõ németek 30%-a,

a horvátok több mint egyharmada, a ci-
gányok 13%-a él a régióban – kisebbsé-
gek szervezeteinek fejlesztése

• Szektorközi együttmûködés fejlesztése
• Határon átnyúló kezdeményezések (épít-

ve a helyi kisebbségek jelenlétébõl faka-
dó elõnyökre)

VESZÉLYEK   
• A természetes fogyás a régióban 2004-

ben hozzávetõlegesen 4000 fõ volt [4,2
ezrelék], a második legmagasabb az or-
szágban

• A fiatalok körében nõ a deviancia ará-
nya (37%-uknál elõfordult az elmúlt év-
ben, hogy többet ittak a kelleténél; 43%-
uk környezetében valaki használt
kábítószert; 35%-uk cigarettázik). Az il-
legális kábítószerek elterjedését tekint-
ve, a szakmunkásképzõ intézetben tanu-
lók 34,1% a leginkább érintett a 14-18
évesek körében 

• Magas a mobilitási hajlandóság a fiata-
lok körében (41% szívesen költözne, 2%
menne, de nem tud elköltözni). Foko-
zottan érezhetõ Nyugat-Dunántúl, Kö-
zép-Dunántúl, Budapest, az EU elszívó
hatása

• Magas a fiatal munkanélküliek aránya,
2004-ben a régió 15-29 év közötti fiatal-
jainak 37%-a volt már regisztrált mun-
kanélküli

• A gazdaság teljesítménye hanyatlik,
Dél-Dunántúl az egyetlen olyan ma-
gyarországi régió, ahol a gazdaság telje-
sítménye csökkent ez elmúl idõszakban

• A nagy európai fejlesztési források fel-
vételére kevéssé felkészültek a dél-du-
nántúli non-profit szervezetek, leszaka-
dásuk erõsödhet



44..22..  FFeejjlleesszzttééssii  iirráánnyyookk

CCééll:: Az ifjúsági korosztályok tagjainak felelõs, döntéseiben céltudatos, a társa-
dalom aktív és hasznos tagjaiként élõ állampolgárokká válásának elõsegítése.
Szükséges, hogy a fiatalok rendelkezzenek megfelelõ információkkal az életpá-
lyájuk számukra legmegfelelõbb kialakításához: ne csupán ismerjék lehetõsé-
geiket, de tudjanak is élni azokkal, hogy a dolgok ne csak megtörténjenek ve-
lük, hanem irányítani, befolyásolni, kezdeményezni tudják a változásokat.

A fiataloknak lehetõséget kell teremteni arra, hogy a kezdeményezések ak-
tív részesei lehessenek, ennek érdekében fokozni szükséges a kezdeményezé-
seiket felkaroló közösségi támogató programokat és infrastrukturális fejlesz-
téseket (közösségi terek).

44..22..11..  HHeellyyii  ttáárrssaaddaalloomm  ffeejjlleesszzttééssee,,  kköözzöössssééggffeejjlleesszzttééss

Mind országos, mind helyi szinten megfigyelhetõ a közélettõl való elfordulás,
politikai életbõl való kiábrándultság, a döntési folyamatokban való passzív
részvétel. Ez a jelenség még fokozottabban jelentkezik a fiatalok körében.
Mindezek alapján kijelenthetõ, hogy e negatív trendfolyamatok megfordítása
kiemelt regionális feladat.

Eszközök: olyan programok kezdeményezése (indukálása) és támogatása,
amelyek a fiatalok bevonására irányulnak a helyi társadalomfejlesztési folya-
matokba. Feladat ezen programok révén a helyi generációs híd kiépítésére al-
kalmas fejlesztések létrehozása, amelyek a helyi kezdeményezések támogatásá-
val együtt a régió társadalmi összetartását is formálják, segítik. E programok
közvetlen célja lehet a direkt közösségfejlesztés, de lehet az is célkitûzés, hogy
valamely szakma-specifikus projekt (környezetvédelem, nemformális oktatás,
infrastruktúra-fejlesztés, foglakoztatási kezdeményezések) végrehajtása so-
rán, egyfajta hozadékként a szélesebb értelemben vett társadalmi környezet, a
faluközösségek, a városi kisközösségek is fejlõdjenek. 

Az ilyen típusú programok végrehajtására – a nemzetközi tapasztalatok
alapján – leginkább a civil szervezetek alkalmasak, fejlesztésük, kapacitásaik-
nak növelése tehát elsõrendû társadalmi érdek.
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44..22..22..  AA  ffiiaattaallookk  aakkttíívv  rréésszzvvéétteellee,,  iiffjjúússáággii  kkeezzddeemméénnyyeezzéésseekk

A MOBILITÁS által készített nagymintás kutatás szerint (Ifjúság 2004) a dél-
dunántúli fiatalok jelentõs része (háromnegyede) otthon, nagy valószínûség-
gel passzívan tölti szabadidejének legnagyobb részét. Nagyon kis hányaduk
(14%) tagja formális szervezetnek. A régióban nagyon alacsony az aktív ifjú-
sági szervezetek száma, különös tekintettel az önszervezõdõ ifjúsági közössé-
gekre. Hiányoznak az infrastrukturális feltételek, közösségi házak, ifjúsági
klubok, melyeket a fiatalok magukénak érezhetnek. Természetesen adott eset-
ben nem elegendõ a felújított helyiségek puszta léte, azokat a fiatalok tevé-
keny, közösségépítõ kezdeményezéseivel kell megtölteni. 

A vonatkozó kutatás szerint azok a fiatalok, akik valamilyen társadalmi
szervezet tagjai, elsõsorban sportegyesületek tevékenységében vesznek részt.
Ebbõl az adatból két fontos következtetés vonható le: egyrészt kiemelt fontos-
ságú a régió ifjúsági célú sportszervezeteinek támogatása, infrastrukturális
fejlesztésük, sportpályák, valamint a kapcsolódó infrastruktúra létrehozása, a
meglévõ létesítmények fejlesztése, megõrzése a közösség részére, hiszen a fia-
talok közösségi aktivitásának legfontosabb színterei ezek a szervezetek; más-
részt azonban látható, hogy a fiataloknak az egyéb, nem sportirányú közössé-
gi aktivitása még az említett 14%-nál is sokkal alacsonyabb értéket mutat.  

Fokozottan kell támogatni, az olyan programok, rendezvények létrejöttét,
ahol a fiatalok interaktív, alkotó módon vonhatók be az eseményekbe, nem pe-
dig a passzív, „fogyasztói” attitûdjeik erõsödnek tovább (jelenleg az ilyen kez-
deményezésekben részvevõ fiatalok aránya mindössze néhány százalék).
Amennyiben az ilyen típusú programok fejlesztése nem kap fokozott támoga-
tást, akkor már rövid távon is – akár öt-tíz éven belül – jelentõsen leszûkülhet
a kreatív, alkotni képes gazdaságilag-társadalmilag aktív, könnyen képezhetõ
fiatal szakemberek aránya (szakmunkás, érettségizett, diplomás egyaránt). 
A fejlesztések fontos célkitûzésének kell lennie a civil ifjúsági szervezetek
együttmûködésének, közös programok kivitelezésének segítése, az ezek feltét-
eleit jelentõ civil szervezetek kapacitásnövelésének, a képzéseknek, az infrast-
rukturális fejlesztéseknek a támogatása. 
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44..22..33..  IIffjjúússáággii  kköözzöössssééggii  tteerreekk  ffeejjlleesszzttééssee

A települési ifjúsági munkát vizsgálva helyzetelemzésünk feltárta, hogy az el-
múlt idõszak beszûkülõ intézményi lehetõségei nagyban hozzájárultak a kö-
zösségi terek megszûnéséhez. A fiatal korosztályoknak azonban a közéleti be-
vonódáshoz, a szabadidõs kultúrájuk fejlesztéséhez elkülönült korosztályi
térre van szüksége. Ezeket az ifjúsági közösségi tereket újrateremteni, a meg-
lévõket fejleszteni kell, mégpedig az ifjúsági szakma kritériumrendszerének
szigorú érvényesítésével. Fokozott prioritású a területileg elzárt településeken
(Baranya és Somogy aprófalvas területei) tevékeny ifjúsági szervezetek inf-
rastrukturális támogatása, különös tekintettel az információhoz való hozzáfé-
rés (pl. aprófalvas települések Internettel való ellátottsága) szempontjából.
Ezen a területen a közmûvelõdési szektorral való együttmûködés lehet a fej-
lõdés kulcsa, mely együttmûködés szinergikus hatásai a civil szektor, a közös-
ségfejlesztés, és az ifjúságügy területein együttesen jelentkezhetnek. 

Fontos visszajelzés a régió fiataljainak részérõl, hogy a Regionális Ifjúsági
Tanács által kiírt pályázati programok statisztikái szerint a gyermek- és ifjú-
sági táborok megvalósítására szóló pályázatokra folyamatosan hatalmas igény
van, hiszen minden évben többszörös a túljelentkezés az ilyen típusú pályáza-
ti programok kapcsán. Ezek a táborok fiatalok számára az elsõ közösségi él-
mények megszerzésének szintereit jelentik. A gyermek- és ifjúsági táborok
megvalósítási költségeinek (néhány százezer forintos nagyságrend), valamint
az ifjúsági szálláshelyek infrastrukturális fejlesztésének támogatása ezért
szintén kiemelt prioritást kell, hogy kapjon a régió fejlõdésének érdekében. 

44..22..44..  RReeggiioonnáálliiss  iiffjjúússáággii  ééss  cciivviill  hháállóózzaattookk  eerrõõssííttééssee

A régió fejlesztési tervének egyik prioritása a civil hálózatok, a helyi szereplõk
(állami, önkormányzati, for-profit és non-profit) együttmûködései kezdemé-
nyezéseinek támogatása, fejlesztése kell, hogy legyen. Az ifjúsági terület regio-
nális szinten mûködõ, de fejlesztendõ  részben esetleges  hálózatokkal rendel-
kezik (multiplikátorok, EuroDesk hálózat, kistérségi ifjúsági koordinátorok,
ifjúsági referensek), és számos civil hálózattal tart folyamatos szakmai kapcso-
latot (teleházak, ifjúsági irodák, CISZOK, Esélyek Háza). A Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Irodában külön feladatként egy specialista munkatárs foglalkozik a
hálózatok fejlesztésével. Mindezek jó alapot teremtenek ahhoz, hogy a regionális
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hálózatépítésben az említett hálózatokon és a Regionális Ifjúsági Szolgáltató
Irodán keresztül az ifjúsági szervezetek is részt vállalhassanak. Ezen célkitûzés
kapcsán a legfontosabb beavatkozási területek a következõk: 

– Szakértõi hálózat generálása, fejlesztése
– Regionális hálózatok aktivizálása Somogyban és Baranyában – Tolna me-

gyei Kistérségi Koordinátor Projekt mintájára
– Szakmai egyeztetések az ifjúsági szakma képviselõi között (központi és he-

lyi kormányzati szervek, központi és helyi szakértõk, a „terepen” tevékeny-
kedõ szakemberek és aktivisták között)

– Regionális konzorciumi partnerségek erõsítése (stratégiai és operatív szin-
ten egyaránt)

44..22..55..  NNeemmffoorrmmáálliiss  ppeeddaaggóóggiiaa  mmeeggeerrõõssííttééssee

Az utóbbi évek kutatásaiból (pl.: PISA) nyilvánvalóvá vált, hogy a munkaerõpi-
ac igényeire, a társadalmi változások generálta képzési, nevelési kihívásokra az
oktatási rendszer – jelenlegi formájában – egyedül, önmagában képtelen meg-
felelni. Az oktatási intézmények szerepe gyengül, míg a kortárscsoportoké fel-
erõsödik. Számos,  a munkaerõpiacon és az életben nélkülözhetetlen, egyéni és
szociális kompetencia elsajátítására a kortárscsoportokban, iskolarendszeren
kívül nyílik lehetõség. Ilyen az együttmûködés, a tolerancia, az érdekérvényesí-
tés, a tervezés, a projektmenedzsment, vagy az interkulturális tanulás.

Erõsíteni kell mûködését, és tágítani a rendelkezésükre álló mûködési te-
ret mindazon szereplõknek (ifjúságsegítõk, animátorok, nemformális képzõk,
képzõ intézmények, szabadidõ-pedagógusok),  akik megteremthetik a nem-
formális tanulás környezetét. A kockázatvállalás erõsítése (biztonságosabb
közegben, kis lépésekkel), a tapasztalati tanulás útján, a nemformális pedagó-
gia, az ifjúságsegítés eszközeivel megvalósítható. Az alkotó projekteken át
megélt ifjúkort, aktív életet, minden fiatal számára biztosítani kell.

A nemzetközi lehetõségek kiaknázásában folyamatos akadályt jelent a ré-
gió fiataljainak, illetve közösségeiknek és a velük foglalkozó civil szervezetek-
nek a nyelvtudás hiánya. Ez a probléma különös hangsúllyal jelenik meg a
hátrányos helyzetû csoportokból kikerülõ fiatalok körében. Megállapítjuk ezt
annak ellenére, hogy a régióban az idegen nyelvet beszélõk aránya, az orszá-
gos átlaghoz képest magasabb (Ifjúság 2004). A nemformális pedagógia eszkö-
zeivel fejleszteni lehet a régió fiataljainak nyelvtudását, és egyéb kommuniká-
ciós kompetenciáit (Internet, személyes kommunikáció) egyaránt. 
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44..22..66..  IInnffoorrmmáácciióóss  ttáárrssaaddaalloomm

A korosztályt képviselõ számára az informatikai jártasság alapkövetelmény,
ám a régió fiataljainak 31%-a még mindig nem használ számítógépet, egyötö-
dük pedig még soha nem csatlakozott a világhálóra. Ezen lemaradó ifjúsági
szegmens elérésének, fejlesztésének egyik eszköze az infrastrukturális fejlesz-
tés, valamint a virtuális közösségek építése, fejlesztése, amelyre az ifjúságse-
gítõ szakembereket fel lehet, és fel is kell készíteni. Az ilyen típusú kommu-
nikáció kapcsán létrejövõ (virtuális) közösségek, már jelenleg is hatalmas,
kiaknázatlan kapcsolati és tudáshálózatokat jelentenek. Fontos feladat az ún.
digitális szakadék megszüntetése (infrastruktúra, tudás területén), mely fo-
lyamat az ifjúság megszólításával könnyebben megvalósítható. 

44..22..77..  NNeemmzzeettkköözzii  mmoobbiilliittááss  ––  nneemmzzeettkköözzii  kkaappccssoollaattookk

A nemzetközi mobilitás nagyobb mértékû kihasználása, egyéni és közösségi
szinten a régió fiataljai elõtt már jelenleg is nyitva álló lehetõség. A jelenleg
élõ pályázati lehetõségeket információ, kezdeményezõkészség és nyelvtudás
hiányában a fiatalok igen kis része használja ki. Amennyiben a fiatalok ezen
kompetenciáit támogatjuk, bátrabban vágnak neki nemzetközi kapcsolatok
építésének, melynek hozadéka helyi közösségeik fejlesztésében felbecsülhe-
tetlen, de bizonyosan a települések javát szolgáló, gazdasági elõnyre váltható.
Az elmúlt tíz év tapasztalatai azt mutatják, hogy a nemzetközi tapasztalat-
szerzést követõen a fiatalok szívesen térnek haza, magukkal hozva azt a tudás-
beli, kapcsolati és financiális tõkét, amelyre külföldön tettek szert, szemben
az olyan hatásokkal, mikor gazdasági kényszer, lehetõség miatt hagyják el
(végleg) az országot.

A nemzetközi kapcsolatok kialakítása érdekében a nemzetközi kapcsolatok
rendszere jelenleg is adott. Ennek egyik fontos eszköze az EU által társfinanszí-
rozott Ifjúság 2000-2006 Program, melynek Nemzeti Irodája a MOBILITÁS. 
A program támogatásával nemzetközi ifjúsági projektek, helyi kezdeményezé-
sek hívhatók életre, nemzetközi önkéntes tevékenységekbe kapcsolódhatnak be
a magyar fiatalok. A program eljuttatása a kistelepülésekre a Regionális Ifjúsá-
gi Szolgáltató Irodának elsõrendû feladata. A program által létrejövõ nemzetkö-
zi kezdeményezésekhez azonban, a helyi szervezeteket elsõ lépésben a személyi
kapacitás, a menedzsment és az infrastruktúra területein egy bizonyos szintre
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kell fejleszteni. Másik fontos elem a testvértelepülési (twinning) programokban
az ifjúsági korosztály hangsúlyosabb részvételének megteremtése Ezen fejlesz-
tésekhez a már tárgyalt fõ célkitûzések elérése szükséges: a civil ifjúsági szerve-
zetek együttmûködésének, helyi közös programok kivitelezésének támogatása,
az ezek feltételeit jelentõ civil szervezetek kapacitásnövelése, a képzések, az inf-
rastrukturális fejlesztések, valamint a nyelvtanulás támogatása. A felsorolt fej-
lesztések elkerülhetetlenek a nemzetközi mobilitás megteremtéséhez.
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SSuummmmaarryy  
The South Transdanubian Regional Youth Service has completed a study entitled „The Regional Youth
Situation”. The work was commissioned by the Mobilitás Directorate of Regional Network and supported by
the Ministry of Youth, Family, Social Affairs, and Equal Opportunities. The immediate purpose of the study
was to provide a comprehensive picture of youth in the region, the institutions dealing with youth issues, youth
civil organisations, and relevant activities of the municipal governments. The study is intended to fill a gap in
these subjects and can also serve as reference material for regional planning for the 2007-2013 period. 

In our work, we drew on research data from the Youth 2000 and Youth 2004 studies prepared by the
Mobilitás Research Unit as well as data publications by Local Information Services, Small Regional
Coordinators in Tolna County, the Transdanubian branch of the Hungarian Telecottage Association, and select
municipal governments in the region. The research team consisted of experts from the South Transdanubian
Regional Youth Service, the Mobilitás Directorate of Regional Network, and the Euro-Focus Advising Centre.

Our research findings have verified that there was a real need for this kind of work. The analysis has
revealed a region requiring intense development in many fields in connection with youth work. 

Compared to the national average, the region’s economic figures have shown no improvement recently; in
fact, the discrepancies have gradually increased. At the same time, the activity rate in the South Transdanubian
region has been falling behind the national average. The proportion of graduates among the growing group of
unemployed youth rose steeply after 2004. 

Young people in the region are rather passive: only 14% of them belong to organisations, clubs, political
parties, or religious communities (the national average is 15.2%), and three out of four spend their free time at
home. In the last four years, the intensity of the digital divide has decreased; however, it is still significant.
Every fifth young person never uses the Internet. 

Except for compulsory classes in school, most young people in South Transdanubia do no physical
exercises. Only one out of five has drunk no alcoholic beverage over the last year. One fifth of those who have
consumed alcohol within the past year do so at least once a week. 43% know someone who has already used
drugs. 35% percent smoke. 

Young people in the South Transdanubian region are more pessimistic than their peers. They tend to form
a more negative opinion about their environment and future than the national average. Significantly, almost
half of them plan to go to higher education or take part in trainings. 

The highest-level participant in the youth policy of the region is the Regional Youth Centre (RISZI). In
its work, equal stress is laid on network-level development and the training of activists working for youth
institutions (local youth centres, coordinators, civil youth organisations, youth support experts) as well as on
the management of projects and programmes supporting these processes. 

The most significant of the professional development initiatives was the complex small regional youth
support project launched in Tolna county. In the course of the programme, small regional coordinators were
trained to promote the system-oriented development of youth public life both on the regional and local level.
They carry out their youth-support activities as volunteers, but at the highest professional level at the same
time. Their work has proven especially important in communities with less than 5,000 inhabitants, where local
youth policy and community development are given hardly any attention.

The main task of Local Youth Services (HISZI) is to satisfy informational demands of youth and to provide
help in real-life situations. The region’s three county-seat-based HISZIs have stepped beyond local-level
information services, and a network of Local Info Points (Infopont) is being established in communities in the
counties. The Infopont network typically complements services of the already-existing telecottages and e-
Hungary points by providing specific youth data services. By nature, services in the county-seats do not reach
young people living in smaller communities, and an infrastructural and institutional system supporting these
youth is still to be established.

Youth activities of municipal governments in the region are characterised by a lack of active youth
discourse. This applies especially to very small communities. Obviously, young people should be able to
actively contribute to local decision-making. Practical experience gained by civil organisations and the basic
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need to validate interests could efficiently support such representation, that is youth self-governments, within
the framework of a forum for debate and discourse. The majority of municipal governments have neither a
youth plan, nor a youth budget or a development strategy. There are exceptions and indications of a positive
trend: Pécs and Somogy county have worked out youth plans, and Baranya county is curently developing one.

There are typically and significantly more youth centres in and around county-seats, while they are scarce
in the more remote areas (such as Siklós, Sellye, Barcs, Lengyeltóti etc.). Organisations located in these areas,
due to their geographical and informational isolation, are in an increasingly difficult situation in terms of
fundraising. Civil youth organisations barely maintain any contact with each other; their development
programmes are not harmonised. There are huge blank areas on the map of youth organisations. Supporting
local initiatives and activities could contribute significantly to the involvement of youth living in these remote
areas. Improving the opportunities of young people living in poorer communities with less than 1000
inhabitants in the south Transdanubian region (73.3% of the communities in the region belong to this category)
is an urgent and vital task for which the larger region bears great responsibility. All efforts should be taken to
allow these young people to become active adults who are ready and able to make a difference in their
environment. 

The most important tasks are as follows: development of local society, community development,
supporting youth initiatives, promoting active youth participation, establishing and developing community
spaces, strengthening the regional youth and civil network, promoting non-formal pedagogy, international
mobility, facilitating international youth communication, and the activation of youth policy at the small-
regional level.

The most important objectives of the developmental process should be to establish youth organisations, to
promote and support their operation and the cooperation between them, to facilitate the organisation of events,
to enhance the capacity of civil organisations, and to support training programmes and infrastructural
development.
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