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A Modell Ifjúsági
Parlament Törvénykönyve

  A Modell Ifjúsági Parlament a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság projektje, ame-
lyet az Európai Tanács Fiatalok Lendületben Programja támogatott. A projekt általános célja, hogy a 
megfelelő csatornákat hozza létre a fiatalok és ifjúságpolitikai döntéshozók, valamint szakemberek 
között annak érdekében, hogy az őket érintő kérdéseket közösen megvitathassák.  Ha ma arra gondo-
lunk, hogy mekkora a fiatalok részvétele az őket érintő ügyekben, nem az jut elsőre az eszünkbe, hogy 
a legjobb érdekérvényesítő közösségről van szó. A társadalmi részvételhez lehet, hogy más megközelí-
tésekre is szükség van, és nem szabad csakis a választással kapcsolatos részvételben kimerülnie e foga-
lomkörnek.  A Modell Ifjúsági Parlament résztvevői nagyobb részt olyan fiatalokból álltak össze, akik 
saját közösségükön, vagy saját településükön aktívabbak a kortársaiknál. Részt vesznek valamilyen 
érdekképviseleti munkában (gyermek- és ifjúsági önkormányzat, diákönkormányzat stb.), különböző 
hagyományőrző, tudományos körök tagjai, sportolnak, vagy művészeti tevékenységben vesznek részt. 
Számunkra mégis a legfontosabb, hogy ezek a fiatalok többsége hazai gyermek- és ifjúsági önkormány-
zati munkában vesznek részt, annak érdekében, hogy az általuk képviselt korosztály a településükön 
jobb helyzetbe kerüljön.  A bábolnai rendezvényen kilenc bizottságon belül dolgoztak együtt a résztve-
vő bizottsági tagok, és alakították ki az általuk vélt problémahelyzetekre kínált megoldási javaslataikat. 
A bizottságvezetők és bizottságaik munkájának eredményeit tartalmazza ez a Törvénykönyv, amelynek 
célja, hogy újabb lépést tegyen a döntéshozói oldal és a fiatalok közötti gyenge párbeszéd fellendítésére.
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Környezetvédelmi Bizottság javaslatai

 Ez a javaslatcsomag több hónap online és a bábolnai Parlament ülésének kimerítő munkájának eredménye. 
A bizottság itt gyűjtötte össze azokat a problémákat, amelyek a fiatalokat foglalkoztatják a környezetvédelem téma-
körben, bár ezek közül nem mindegyik érinti közvetlenül őket, mégis úgy gondolták, hogy vegyük bele a javaslat-
csomagba, mivel égető problémáknak érzik. A legtöbb problémát a saját környezetükből emelték ki a bizottság tagjai 
és ennek megfelelően próbáltak rá megoldást keresni. A megoldási javaslatok a pár nap közös munka alatt születtek 
meg, ezért nem mindenhol van konkrét példa a megoldásra, mivel az idő hiánya miatt nem sikerült véglegesre kidol-
gozni.

A Modell Ifjúsági Parlament ülésén a környezetvédelmi bizottság a következő témákat tárgyalta:

1. környezeti elemek szennyezése

2. deforesztáció1

3. szemétszállítási- és lerakási problémák

4. szelektív hulladékgyűjtés

5. energia hatékonyság

6. környezettudatos nevelés

A bizottság a következő problémákat észlelte és az alábbi megoldásokat javasolja

1. A környezeti elemek szennyezésének vizsgálata során figyelembe vettük a vízben, a légkörben, és a talajban 
végbemenő természetes folyamatokat.

Javasoljuk, hogy azok az erőművek és gyárak, melyek a rendszerük hűtéséhez nagy mennyiségű vizet hasz-
nálnak, a felmelegedett vizet raktározzák és használják újra miután lehűlt, ezzel csökkentve a folyó vizek 
felmelegedését, illetve hogy ne legyen szükség több víz kiemelésére.
Továbbá szorgalmazzuk azt, hogy hozzanak létre olyan biológiai, illetve kémiai szűrőberendezéseket, melyek 
megtisztítják azokat a vizeket, melyekbe használatuk során a környezetre káros anyagok jutnak.
Javasoljuk azoknak a szervezeteknek, melyeknek veszélyes anyagraktáraik vannak, hogy rendszeresen elle-
nőrizzék és tartsák karban azokat, valamint tájékoztassák a lakosságot a raktárak létezéséről és állapotukról.
Ajánljuk a földgazdáknak, hogy a műtrágyázás helyett használjanak állati eredetű trágyát illetve komposztot, 
valamint javasoljuk a gazdaszövetkezeteknek, hogy népszerűsítsék és segítsék ezt a folyamatot.

2. A deforesztáció vizsgálata során mély aggodalommal vettük észre, hogy napjainkban a folyamat mértéke roha-
mosan növekszik.

Kezdeményezzük, hogy azokon a területeken, melyeken erdőirtás zajlott/zajlik, a fiatalok (az iskolai közösségi 
szolgálat keretein belül) és a civil szervezetek bevonásával fatelepítési akciók induljanak.

3. Felháborodva észleltük, hogy egyes településeken a szemétszállítás és lerakás rendszertelen.

A bizottság sürgeti a települések frekventált pontjain való közkukák elhelyezését 300 méterenként.
A bizottság felkéri továbbá a polgármesteri hivatalokat, hogy településükön minden évben legalább egyszer 
szervezzék meg a lomtalanítást.
A bizottság kifejezi reményét aziránt, hogy a polgármesteri hivatalok meghirdetnek egy olyan tanítás nélküli 
munkanapot, melyen a diákok az iskolájuk környezetében összeszedik a hulladékokat, valamint egy papír-
gyűjtési napot is. Ezek elszállíttatásáról az önkormányzat gondoskodjék.
A bizottság kéri az államot, hogy kötelezzék a hulladékgazdálkodási szolgáltatókat arra, hogy hetente legalább 
egyszer szállítsák el a szemetet minden településről.

4. Mély aggodalommal vettük észre a lakosság tájékozatlanságát, érdektelenségét, illetve lehetőségeik hiányát a 
szelektív hulladékgyűjtés terén.

A bizottság támogatja egy egész országra kiterjedő, egységes szelektív szemétszállítási rendszer kialakítását. 
A felépítését a bizottság a következőképpen határozta meg: a családi házakban és a társasházakban a szelektív 
gyűjtésnek megfelelő színű zacskók kiosztása történjen meg, melyekbe külön lehet gyűjteni a hulladékot. A 

1 A deforesztáció (deforestation), egy angolból magyarosított szó, jelentése: erdőirtás. Az erdőirtás a környezetre káros, szakszerűtlen, visszatelepítés 
nélküli elpusztítása az erdőknek. Többféle célja lehet, az elsődleges a területnyerés és/vagy fakitermelés.
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panelházaknál pedig szelektívgyűjtő szigetek kialakítása. Ezeket hetente ürítsék.
Az előző javaslat szellemében az iskolákban, a középületekben és a munkahelyeken helyezzenek el szelektív 
hulladékgyűjtő edényeket.
Felkérjük az önkormányzatokat a lakosság pontos tájékoztatására a szelektív hulladékgyűjtési és komposztá-
lási lehetőségekről (lakossági fórumok, akár iskolákkal, civil szervezetekkel együttműködve).
A bizottság javasolja továbbá több újrahasznosító telepek létesítését, amelyek felhasználnák a szelektíven 
gyűjtött hulladékokat. Ezzel is új munkahelyeket teremtve.

5. Nagy problémát jelent az, hogy nincsenek megfelelően kihasználva a megújuló energiaforrások, az emberek 
tájékozatlanságának okán. Emiatt energiapazarló életmódot folytatnak.

A bizottság kezdeményezi egy országos programsorozat létrehozását „házi praktikák” névvel, mely a tudatos
energiafelhasználás otthoni lehetőségeit tárja fel (kiemelt figyelmet fordítva a víz- és áramgazdálkodásra, 
valamit a téli időszakban a fűtésre).
A bizottság bátorítja a kisebb településeket arra, hogy pályázati alapból hozzanak létre egy környezetbarát 
közkazánt, melyben elégethető a kommunális hulladék, ezzel biztosítva a település fűtését. Ezzel akár elekt-
romos áramot is állíthatnak elő.
Az önkormányzatoknak legyen jogszabályban megszabott feladata a középületek és iskolák energiaellátásá-
nak minimum 30%-át megújuló energiával biztosítani, pályázati alapból.
A bizottság javasolja továbbá az önkormányzatok feladatának a településükön a megújuló energiaforrások és 
a környezeti problémák és lehetőségek szakszerű és pontos felmérését, majd ezek mihamarabbi megoldását és 
a lehetőségek kiaknázását.
Szorgalmazzuk az olyan vízelvezető rendszerek kialakítását, melyek képesek az esővíz összegyűjtésére és 
újrahasznosítására.

6. Sajnálattal ismertük fel a fiatalság és az idősebb korosztály érdektelenségét, tájékozatlanságát a környezettudatos 
életmód irányába.

A bizottság támogatja egy olyan programsorozat létrehozását, amely mind a szülőknek, mind a fiataloknak 
megfelelő és széleskörű tájékoztatást nyújt a környezettudatos életmódról és a környezetvédelem fontosságá-
ról, lokális szinten a civil szervezetek, helyi önkormányzatok, gyermek- és ifjúsági önkormányzatok bevoná-
sával.
A bizottság javasol egy, a kerettantervbe beépítendő tanórát, amely interaktívan hívja fel a figyelmet a környe-
zetvédelem fontosságára, a környezet megismerésére és megszeretésére, valamint a környezettudatos életmód 
elsajátítására szolgálna.
A bizottság gratulál az ökoiskolák sikerességéhez, emellett szorgalmazza azok népszerűsítését és jutalmazását.

A Bizottság reméli, hogy ezekkel a javaslatokkal és megoldási lehetőségekkel, nyitni tudunk egy tisztább és környe-
zettudatosabb jövő felé, amelyért mi, fiatalok is szeretnénk és tudunk tenni, igaz csak kis lépésekben, de sok kicsiből 
talán lesz egy nagy.
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Szociális Ügyek Bizottság javaslatai

 A bizottsági munka során felmértük az országunkban egyre több területen előkerülő korosztály- és életkor-
szak változásokat. A bizottság azt tapasztalta, hogy a hibás korosztály besorolások hátrányos helyzeteket okozhatnak. 
Ezen problémák egy jó példája, hogy mára statisztikailag[1] kimutatható, hogy a diákévek kitolódtak. Könnyen 30 
éves korig is iskolapadban maradhatnak a fiatalok, mégis a szociális juttatások jelentős többsége nem az iskolás évek 
lezárulását, hanem a fiatal bizonyos életkorát jelöli meg végső időpontnak. Leginkább a „gyermek/ifjúsági önkor-
mányzatos” korosztályt érintő kérdések kerültek terítékre a Bizottság működési ideje alatt. Természetesen csakis az 
után, hogy megpróbáltuk a kapcsolódó korcsoportokat meghatározni. A közös munka során 2 témakörben született 
konkrét javaslat, melyeket alább olvashatnak.

Javaslataink:

1. Iskolai közösségi szolgálat

Az iskolai közösségi szolgálat alapgondolataival a Bizottság összes tagja egyetért. Néhány pontját azonban egyértel-
műsíteni szeretné.
• Az iskolai közösségi szolgálatot javaslatainkra a következők szervezhessenek: állami szervezetek, önkormány-

zatok és intézményeik, civil szervezetek, nem formális szervezetek, szociális intézmények, egyházak.
• A Bizottság kérésére, a szolgálat 50 órájából maximum 15 órát vállalhassanak saját iskolájukban a diákok.
• Közösségi szolgálatukat minimum két különböző szervezetnél végezzék el a résztvevők.
• Ezzel elkerülve a csak és kizárólag a saját iskolájukban teljesített közösségi szolgálat végzést, hogy így több 

helyről, többféle tapasztalatot szerezhessenek a diákok.
• A középiskola megkezdése előtt megkezdett „közszolgálatok” is beszámíthatók legyenek.

Azt tapasztaltuk, hogy egy általános iskolás diák is többször láthat el önkéntes munkát, amely feladatokra szívesen is 
vállalkoznak e fiatalok. Ezen szolgálatoknak mindenképp igazolhatóknak kell lennie a rendszer számára.

2. Korosztály meghatározások

 A gyermek és- ifjúsági önkormányzatos feladataink ellátása során többször szembesültünk azzal a problémá-
val, hogy a törvényekben, rendeletekben, de a szakemberek körében is változó irányelvekkel találkozhatunk abban 
a témában, hogy hány éves korig húzzák meg a korosztályok határait. Tehát pontosan ki tartozik a gyermek és ki az 
ifjúsági korosztályba.
A Bizottság nagyon szimpatikusnak találta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában leírt élethelyzet alapján megállapítható 
korosztály meghatározásokat. („A Stratégia célcsoportja – annak kiterjesztő értelmezésével – a kortárscsoport megje-
lenésétől a másokért való felelősségvállalásig terjed.” NIS – 1.) A Bizottság azonban szükségét látja konkrét életkor 
határok megállapítását is.
A Bizottság a következő korosztály meghatározásokat ajánlja:
A gyermek korosztályba 14 éves korig tartoznának a fiatalok, míg ifjúsági korosztályba 14-30 éves kor közötti élet-
korúak kerülhetnének be. A Bizottság kérése, hogy ha a fentebb említett korosztály meghatározásokkal egyetértenek, 
a továbbiakban ezeket alkalmazzák!
A Bizottság foglalkozott a települési ifjúsági önkormányzatok maximális életkorának meghatározásával is, melynél a 
28. életévet jelölte meg javasolt felső korhatárnak. Ezt a konkrét életévet a lassan 25 éves gyermek és ifjúsági önkor-
mányzati múlt tapasztalataiból, hagyományaiból, és a Modell Ifjúsági Parlament résztvevőinek döntő többségének 
véleménye alapján határozta meg a Bizottság. Ezzel az ifjúsági önkormányzatoknál jelenleg létező 1, 2 vagy 3 éves 
mandátum ideje alatt a megválasztott fiatal, nem vagy minimálisan lépné túl a 30 éves korhatárt.
A bizottság szociális érzékenységükről tanúbizonyságot tett fiatalokból állt, akik eddigi életük során több alkalommal 
felléptek a társadalmi kirekesztettség ellen. Saját településükön gyermek és ifjúsági önkormányzatosként tevékeny-
kednek, mely szervezetek demokratikus, kirekesztés mentes működésükkel próbálják lakókörnyezetük fiataljait ak-
tivizálni. A fiatalok a bizottsági munka során mély beszélgetéseket folytattak egymással és meghívott szakértőkkel, 
döntéshozókkal.

[1] Campus Plusz 2013, ISSN 2063-5567, HVG Kiadó Zrt. Budapest, 2013/ 93. oldal
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Közlekedési Bizottság javaslatai 

 A Modell Ifjúsági Parlament Közlekedési Bizottsága az ifjúsági korosztályt érintő közlekedési szokásokról, 
valamint az ezekkel kapcsolatosan felmerülő problémákról szólt. A bizottsági munka során megvizsgáltuk mindazt, 
hogy napjainkban milyen felmerülő problémák, esetleg igények vannak ezek terén. A Közlekedési Bizottságnak 2 
ágazata van: 
• Közösségi közlekedés 
• Közúti közlekedés

1. számú javaslat:

A 2013-as Modell Ifjúsági Parlament Közlekedési Bizottsága a közösségi közlekedés témakörben az ifjúsági korosz-
tály helyzetét figyelembe véve a következő javaslatokat kívánja előterjeszteni. 

Problémafelvetés:

Jelenleg a tanulói jogviszonnyal rendelkezők, az elmúlt időszakban különböző kedvezményektől estek el. A diákok 
megélhetőségének elősegítése érdekében, újabb kedvezmények, engedmények bevezetését ajánljuk.

a) Ajánljuk az 50%-os kedvezményű bérletvásárlás lehetőségének kiterjesztését bármely viszonylatban, a lakhely 
és az oktatási intézmény települése közötti 90%-os mértékű kedvezmény megtartása mellett.

b) Javasoljuk a diákok „tanszüneti jegyének” bevezetését, mely azt jelentené, hogy a tanítási szünetben a diákok 
utazási kedvezményének mértéke valamivel nagyobb mértékűvé emelkedne. Ezen jegytípus bevezetése nem 
csak a tanulók utaztatását, hanem a közlekedési vállalatok járatainak kihasználtságát is elősegítené (csökkentené 
az úgynevezett üresjáratok számát), hiszen tanszünetben jóval kevesebb diák veszi igénybe a tömegközlekedést. 
Az alábbi előterjesztések meghatározásakor szem előtt tartottuk: a hátrányos helyzetűek tömegközlekedéssel 
való utazásának megkönnyítését, a diákok terheinek csökkentését, valamint a diákok országon belüli szabadabb 
mozgásának elősegítését. Mindezen előrelépésekkel bízunk abban, hogy elősegítjük a tömegközlekedés haszná-
latának népszerűségét is. 

2. számú javaslat:

A közlekedési bizottság munkája a közúti közlekedés témában a vezetői engedély megszerzésével kapcsolatos prob-
lémákra és igényekre irányult.

Problémafelvetés:

Napjainkban megnőttek az olyan balesetek száma, mely részben a közlekedési szabályok tudatlanságára vezethető 
vissza. Sokak számára jelenleg elérhetetlen a jogosítvány megszerzése, mely a magas áraknak köszönhető. Külön-
böző statisztikák alapján az elmúlt időszakban megnőtt a sikertelen forgalmi vizsgák száma, mely véleményünk és 
tapasztalataink szerint több esetben a vizsgabiztosi jogkörrel való visszaélésre vezethető vissza.

a) Javaslataink alapját a KRESZ oktatásának kiterjesztése szolgálja, ezért kezdeményezzük az alapfokú iskola alsó 
tagozataiban a közlekedési szabályok oktatásának bevezetését és ezek beillesztését a tantervbe. Ennek célja, 
hogy a gyerekek már az általános iskolában megismerkedjenek az alapvető közlekedési szabályokkal. Ennek 
eredményéül a KRESZ ismeretének hiányából fakadó közúti balesetek számának csökkenésére számítunk.

b) Annak érdekében, hogy minél szélesebb körben elérhetővé váljon a jogosítvány megszerzése, javaslataink között 
szerepel a tanulói jogviszonnyal rendelkezők számára a felmerülő költségek valamely részének csökkentése, 
például a vizsgadíjak kategóriánként való csökkentése. A költségek csökkentésével, és a vezetői engedély elér-
hetőségének megkönnyítésével elősegítésre kerülne az ifjúság munkavállalása is, hiszen több álláshoz is elen-
gedhetetlen a jogosítvány megléte.

c) Megelőzve a vizsgabiztosi jogkörrel való visszaélést, és teret biztosítva az esetleges fellebbezéseknek, alkalmas-
nak találnánk a forgalmi vizsgák képi (külső és belső) és hangi rögzítésének engedélyezését, ha az adott jármú 
rendelkezik megfelelő felszereléssel. Ezen engedélyezéssel lehetőség nyílik a tanulóknak tanulmányozni a vizs-
gájuk menetét, esetleges hibáit.



8

Mindezek eredményeként szeretnénk elérni a közúti közlekedés biztonságosabbá és könnyebbé tételét.
A Modell Ifjúsági Parlament Közlekedési bizottsága ülése során megvizsgálta, majd megoldási javaslatokat tett 
arra, hogy miként lehetne elősegíteni az ifjúság közösségi tömegközlekedéssel történő utazásának megkönnyíté-
sét.  A tömegközlekedés mellett fontosnak tartottuk a közúti közlekedés (mint ágazat) vizsgálatát is. Javaslataink 
között szerepel a vezetői engedély megszerzésével kapcsolatos körülmények kisebb mértékű megreformálása. 
Bízunk benne, hogy a fenti javaslatok elfogadásával, vagy valamilyen szintű források merítésével rugalmasab-
bá, kiszámíthatóbbá, valamint költséghatékonyabbá válik korosztályunk közlekedése.

Ifjúságpolitikai Bizottság javaslatai

Bevezető: 
 A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Modell Ifjúsági Parlamentjének Ifjúságpolitikai Bizottsá-
gának (továbbiakban: Ifjúságpolitikai Bizottság) közösen elfogadott véleménye szerint az ifjúság nehéz helyzetben 
van a hazai munkaerőpiaci körülményeket tekintve. A fiatalok munkakeresési, munkához jutási és munkába állási 
problémákkal küzdenek.  
 A 2008 óta kibontakozó gazdasági válság a fiatal munkavállalókat sem kímélte, a munkanélküliségi ráta 
körükben jóval meghaladja a teljes munkanélküliségi ráta mértékét. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 
a 15-24 éves korosztály munkanélküliségi rátája 2008-2010 között 19,9 százalékról 26,6 százalékra nőtt, a 25-29 
éves korosztály adatai ugyanebben az időszakban 9,1 százalékról 14,3 százalékra emelkedtek. A teljes megfigyelt 
sokaságra vonatkozó munkanélküliségi ráta 2008-2010 között 8 százalékról 11,2 százalékra emelkedett. A 2012. 
augusztus-októberi adatok alapján a 15-24 éves korcsoport munkanélküliségi rátája 30,1 százalék, miközben a teljes 
megfigyelt sokaság munkanélküliségi rátája 10,5 százalék volt. A fiatalok nehéz helyzetét mutatja, hogy a várt élet-
kornál jóval később képesek önálló egzisztenciát teremteni2, a házassági terveik később realizálódnak, vagy meg sem 
valósulnak; a gyermekvállalás gyakran házasság előtt vagy nélkül valósul meg, ha egyáltalán megvalósul; a munka-
erőpiacra való bejutásuk pedig releváns mértékben megnehezült. E folyamatok következményeként pedig fokozódik 
köreikben a bizonytalanság érzése.

Az Ifjúságpolitikai Bizottság az alábbiakban 3 pontban, területen fogalmaz meg ajánlásokat a döntéshozók és 
szakemberek számára. 

Az ifjúság lehetősége a munkakezdéskor:

1. Gyakorlati helyek

 A fiatalok munkanélküliségi helyzetét tekintve úgy gondoljuk, hogy a munkába állást nagyban segítené a 
gyakorlati helyek számának növelése. 
 Az oktatási intézményekben számos helyen jelen van már a gyakorlat lehetősége, azonban ennek általános 
további kiterjesztése, valamint a szakmai szempontok előtérbe helyezése a gyakorlati helyek kiválasztásában jelentős 
segítséget jelenthetne a fiataloknak a későbbi elhelyezkedésüket tekintve. 
 Azokban a gyakorlati helyekben hiszünk, amelyek európai szintű körülmények között, megfelelő szakmai 
munkatapasztalatot közvetítenek és adnak, elősegítik a fiatalok munkába állását. Bizottságunk tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy a gyakorlattal már rendelkező fiatalok nagyobb eséllyel helyezkednek el, hiszen a munkaadók előnyben 
részesítik a már tapasztalattal rendelkező munkakereső fiatalokat. 

2. „Diplomások sokasága” – oktatás

„Hiszünk abban, hogy nem a diploma, hanem a megfelelő tudás, a hozzáértés hozza majd meg mindenki számára az 
ideális munkahelyet.” (Az Ifjúságpolitikai Bizottság mottója.)

 A jelenleg működő hazai felsőoktatási rendszer létrehozásánál egyszerre volt jelen az a társadalmi elvárás, 
hogy legyen képes a tömegek befogadására és a minőség fenntartására is. Napjainkra egyre inkább látható, hogy 
a rendszer nem tud eleget tenni. A változó szolgáltatási minőségnek köszönhetően a kibocsátott diplomák értékei 
erősen eltérnek. A felsőoktatás problémájává vált, hogy a kibocsátott versenyképtelen diplomák miatt olyan foglal-
koztatás kap egyre nagyobb szerepet a munkaerőpiacon, amely nem arányos a megszerzett végzettség szintjével.
 Az Ifjúságpolitikai Bizottság oktatási ajánlási területén belül az alábbi javaslatokat fogalmazta meg:
• a munkaerőpiachoz igazodó oktatási rendszer segítségével a fiatalok a hiányszakmák betöltésére szakosodjanak;

 
2 Az ifjúsági bizottság tapasztalatai által megállapított kijelentés.



9

• pályaorientációs szolgáltatások segítsék, hogy a fiatalok megfelelő helyre kerüljenek;
• jöjjenek létre olyan szolgáltatások, melyek ösztönzik a fiatalokat a szakképesítések megszerzésében, továbbá se-

gítik a szakképzések újralegitimálását a társadalomban; a megfelelő szaktudás megszerzéséhez legyen biztosított 
a megfelelő infrastruktúra;

• az oktatási rendszerekben szerzett kimenetek legyenek tisztázottak és világosak a fiatalok, a társadalom számára.

3. Elhelyezkedés segítése, bérezés

 A meglévő, fiatalok munkába állását segítő kezdeményezések mellett fontosnak tartjuk további, a fiatalok 
elhelyezkedését segítő intézkedések bevezetését, segítő és/vagy közvetítő rendszerek elindítását, továbbá kellő figye-
lem fordítását a fiatalok bérezésére is. A bizottság tapasztalatai szerint a munkakezdő fiatalok bérezése nem megfe-
lelő az életkezdéshez, a várt egzisztencia megteremtéséhez. Mindezek okokra visszavezethetjük a fiatalok külföldi 
munkavállalását, a gyermekvállalási kedv visszaesését.3

A magyar ifjúságpolitika jogszabályi hiányosságai

Az ifjúság fogalma

 Elsődleges feladatunknak éreztük behatárolni, hogy pontosan melyik korosztályt tekinthetjük ifjúságnak. 
Arra a megállapításra jutottunk, hogy a 14. életévét betöltött személy már az ifjúság csoportjába tartozik. Fontosnak 
tartjuk a felső behatárolást is, úgy gondoljuk, hogy a 30. életévüket betöltő személyek már a felnőttek korosztályába 
tartoznak.  
 Az ifjúság fogalmának meghatározásánál tehát fontosnak tartottuk a jogi terminológiai (nagykorúság eléré-
se), illetve a szociológiai változók mentén történő fogalmi szétválasztást. 

Jogok, kötelezettségek

„S megannyi felelősséget ró rád korod, jog és kötelezettség így együtt mozog.” (Az Ifjúságpolitikai Bizottság mot-
tója.)

 Az Ifjúságpolitikai Bizottság úgy tapasztalja, hogy az ifjúság jelentős része nincs tisztában jogaival és köte-
lezettségeivel. Ezért ezen a területen elsősorban azt emelnénk ki, hogy komolyabb hangsúlyt kellene fektetni a fiata-
lok tájékoztatására. A jogokról és kötelezettségről történő tájékoztatást a tantervek részeként is el tudjuk képzelni.
 Jogalkotási szempontból ebben a korosztályban a diákmunka átfogó szabályozását tartjuk4 a legfontosabb-
nak. 

Ösztönzés

 Úgy gondoljuk, hogy a fiatalok tájékozatlanságának nem csak belső, azaz motivációs oka van; hanem jelen-
tős külső, ösztönzésből és azok hiányából adódó okai is vannak.
 A rövid és hathatós cselekvésben és intézkedésekben hiszünk, amelyet a döntéshozók folyamatosan vissza-
csatolnak a fiataloknak. 

Ifjúságsegítő szervezetek hatékony támogatása

Bizottságunk azon személyek csoportosulását érti ifjúságsegítő szervezet alatt, melyeknek céljai és törekvései az 
ifjúság segítésére összpontosulnak.

Támogatások

 Tapasztalataink szerint az anyagi erőforrások nem minden esetben a megfelelő célt szolgálják; fontosnak 
tartjuk, hogy a pályázatok kialakításai és elbírálásai során a fiatalok igényeit helyezzék előtérbe, továbbá kérjük, hogy 
az ifjúság képviselői vegyenek részt az érintett pályázatok elbírálásában. Az ifjúságért született döntések és intézke-
dések előkészítése és meghozatala törekedjenek a fiatalok legszélesebb körű bevonására.

Kommunikáció 

 Az ifjúságot segítő szervezeteknek sokkal komolyabb figyelmet kellene fordítaniuk a kommunikációjukban 
a korosztályi különbségekre. Hiszünk abban, hogy a szükséges lépésekkel, a lehetőségek kihasználásával a fiatalok 
aktivitása sokat fejlődhet.
3 Úgy gondoljuk, hogy a nyugdíjkorhatár csökkentése lehetőséget biztosíthatna a fiatalok elhelyezkedésében.
4 Az átfogó szabályozás lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok védelme az ellenőrzések során biztosított legyen.
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Országos ifjúsági szerveződések

 Ha a döntéshozók és az ifjúság képviselői egy ügyért közösen kiállnak, számos olyan eredményt érhetnek el, 
amely segíti a fiatalságot. Egy ilyen együttműködés eredményezhetne egy ifjúságot segítő / ifjúságsegítői / ifjúsági 
referensi hálózat létrehozását, amelyben képzett szakemberek, ifjúságsegítők vesznek részt, akik elkötelezettek az 
ifjúságért az ország bármely pontján.

Ösztönzés

 Úgy gondoljuk, hogy építő, ösztönző volna a fiatalok számára, ha részt tudnának venni ezeknek az ifjúsági 
hálózatoknak, közösségi tereknek a kialakításában. 

A döntéshozók és az ifjúság kapcsolatáról

„A fiataloknak is beleszólásuk van az őket érintő kérdésekbe.” (Az Ifjúságpolitikai Bizottság mottója.)

 Egy olyan ifjúsági képviseletben hiszünk, amely a legszélesebb körben igyekszik elérni és megszólítani a fi-
atalokat. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy megfelelő kommunikációs csatorna jöjjön létre a döntéshozókkal, hiszen 
kevés olyan csatorna létezik napjaink fiataljainak, ahol a véleményeiket megfelelő módon eljuttathatják az érintettek 
számára. Az ismeretes ifjúsági definíciók (pl.: EU: 14-35.) alapján úgy gondoljuk, hogy az ifjúság a társadalom olyan 
meghatározó rétege, melynek joga van a saját érdekképviseletéhez. 

A kapcsolat kialakítás lehetősége

 Az Euróapi Unió nagymértékben támogatja az ifjúság és a döntéshozók kapcsolatteremtését ösztönző prog-
ramokat. Javasoljuk, hogy minden önkormányzatban legalább egy főt jelöljenek ki, aki kapcsolatot teremt az ifjúsági 
önkormányzatokkal vagy ennek hiányában valamilyen releváns ifjúsági érdekképviseletet ellátó szervezettel, és aki 
csak az ifjúsággal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, továbbá elsődleges információközvetítőként működik a fia-
talok és a döntéshozók között.

Média Bizottság javaslatai

 A média mindannyiunk életében fontos tényező. Folyamatosan befolyásol minket, akár akarjuk, akár nem; 
akár tudunk róla, akár nem. A korosztály, aki talán a legtöbbet érintkezik közvetlenül a médiával, és amelyre legin-
kább hatással van, az természetesen a fiatalság. Éppen ezért a Modell Ifjúsági Parlament bizottságai közül sem ma-
radhatott ki a Média bizottság. A képviselőkkel igyekeztünk négy nap alatt feldolgozni azokat a médiával kapcsolatos 
problémákat, amelyekkel szembesültek, és megoldásokat találni ezekre. A csoportmunka során először letisztáztuk a 
legalapvetőbb fogalmakat, majd a személyes tapasztalatoknak és kreatív ötleteknek köszönhetően a következő javas-
latokat fogalmaztuk meg.

Internet használatának veszélyei

Bizottságunk mély sajnálattal állapította meg, hogy az internet népszerűségének növekedésével párhuzamosan, Ma-
gyarországon is egyre több helyen jelenik meg problémaként a cyberbullying (elektronikus zaklatás). Emellett az 
internetes játék- illetve chat-függőségből fakadó konfliktusok egyre nagyobb számmal jelennek meg mindennapi 
életünkben. Az sem elhanyagolható megfigyelés, hogy a fiatalok többsége a személyes találkozások helyett az inter-
neten tartják egymással a kapcsolatot.

Javaslataink:

1. Az internet biztonságos használatának érdekében a fiatalok kortársaiknak és a felnőtteknek (pl. szülői értekez-

letek alkalmával) tartsanak prevenciós előadásokat, amelyekkel az egyre terjedő szenvedélybetegségeket – mint 
játék- és chat-függőség -, illetve a cyberbullying jelenségét visszaszoríthatnánk.

2. Az internet biztonságos használatának oktatása kerüljön bele az informatika tantárgy tananyagába.
3. Az önkontroll fejlesztése legyen része az osztályfőnöki óráknak (vagy más keretek között), annak érdekében, 

hogy a cyberbullying és az interneten terjedő agresszivitás visszaszorításra kerüljön. 
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Média oktatása

 A média ismerete fontos, hisz körülvesz minket, életünk része, tömegkommunikációs eszköz. Megfelelő 
tanítása elengedhetetlen ahhoz, hogy helyesen tudjuk értelmezni és használni. Ennek szellemében bizottságunk sür-
geti, hogy a média tanítása 3. osztálytól 8. osztályig legyen kötelező. Javasoljuk, hogy ennek oktatása nem-formális 
módszerekkel valósuljon meg, illetve kerüljön nagyobb hangsúly a gyakorlati elemekre (akár nyílt napok, illetve 
médiatáborok szervezésével). A médiaoktatás elősegítésének érdekében egy olyan országos hálózat létrehozását tá-
mogatjuk, amely összefogja az iskolákat. Egy zárt, csak a csatlakozott iskolák tanulói számára elérhető weboldal, 
amely a média iránt érdeklődő fiataloknak lehetőséget nyújt publikálásra, tapasztalatok megosztására, illetve arra, 
hogy szakemberek véleményezzék a munkájukat.

Fiatalok lehetőségei a médiában

 Bizottságunk mély aggodalommal állapította meg, hogy jelenleg a fiataloknak kevés lehetőségük van arra, 
hogy belekóstoljanak a média világába, vagy éppen alakítsák azt. Emellett nem ritka jelenség, hogy a fiatalok nincse-
nek tisztában saját lehetőségeikkel.
Ennek szellemében bizottságunk szorgalmazza egy olyan ifjúsági média alap létrehozását, amely felméri a je-
lenlegi helyzetet, hogy milyen ifjúsági csatornák, újságok léteznek; van-e igény újabbak létrejöttére; el tud-
nak-e a fiatalok helyezkedni a média világában; vannak-e olyan fiatalok, akikben lenne ambíció a médiával fog-
lalkozni, de hátrányos helyzetük miatt nincs rá lehetőségük; szeretnék-e a fiatalok maguk alakítani a nekik 
szóló médiatartalmakat. A felmérés alapján az ifjúsági média alap különböző akciókat hajt végre. Támogatja a 
tehetséges fiatalokat. Pályázatokat hoz létre, melyek lehetőségeket nyújtanak az ifjúságnak (különös tekintettel a 
hátrányos helyzetű fiatalokra). Olyan önbizalom-növelő és szakmai képzéseket tart, amelyek ingyenesen elérhe-
tőek, annak érdekében, hogy mindenki egyenlően kibontakoztathassa tehetségét. Ezen felül előkészíti egy le-
hetséges ifjúsági csatorna létrehozását, a későbbiekben pedig segít a helyi médiát összekötni a fiatalokkal. (Ez-
zel lehetőséget kínál a helyi médiának a frissítéshez, illetve megkönnyíti a fiatalok elhelyezkedését a médiában.) 

A Média bizottság fent említett ajánlásai személyes tapasztalatok, megfigyelések alapján készültek. Úgy gondoljuk, 
hogy ezen javaslatok alapján olyan változásokat lehetne eszközölni a magyar média világában, mely javítja a jelenle-
gi helyzetet, és segít a média által okozott problémák visszaszorításában. Emellett egy eszköz lehet abban is, hogy a 
fiatalok tudatos fogyasztóivá váljanak a médiának, és ne csak élvezzék, de alakítsák is, saját arcképükre.

Kultúra és hagyományőrző Bizottság javaslatai

 A kultúra és hagyományőrző bizottság a Modell Ifjúsági Parlament ülésein a fiatalok lehetőségeit tekintette 
át a kulturális események körében, és az ifjúság hagyományinkhoz való viszonyáról is beszéltünk. Ötleteléseink 
során rengeteg tapasztalatot osztottunk meg egymással, és figyeltünk fel arra, hogy hasonló problémákkal nézünk 
szembe az ország különböző területein. Nehéz helyzetben volt a csoportunk, hiszen napjainkban az idősebb és fiata-
labb korosztály is kevés figyelmet fordít a kulturális értékekre.

Jutalom Kultúra Jegy

 A települések kulturális intézményei által biztosított programokat megvizsgálva arra jutottunk, hogy a fel-
kínált lehetőségek (színházi előadás, múzeumlátogatás, koncerten való részvétel, kiállítás) nem mindenki számára 
elérhetőek. Ennek szellemében javasoljuk a JKJ bevezetését, amely biztosítja, hogy a kiemelkedően teljesítő fiatalok 
elismeréséül ilyen jellegű jutalomban részesüljenek (közoktatás és felsőoktatás területén egyaránt). Nem kizárólago-
san a tanulmányi eredményeket figyelembe véve, hanem a közösségben való szerepvállalást a szakköri elfoglaltságo-
kat, szabadidős érdekeltségeket, szakmai irányultságot, mert mindenki tehetséges valamiben és az iskola feladata ezt 
megtalálni, majd támogatni.
A bizottságunk reménykedik abban, hogy ez ösztönzi fogja a fiatalokat a jobb teljesítésre és néhány eltöltött óra a 
kulturális intézményekben felnyitja a szemüket, hogy mennyire fontos mindennapjainkban is megőrizni hagyomá-
nyainkat. 

Lehetséges területek a JKJ bevezetésére
• Alkalmi jegy színházba, ahol a megnézendő darabot tetszőlegesen választhatják ki maguknak.
• Belépő kiállításra
• Művészetek Völgye napijegy
• Múzeumi belépő, érdeklődés alapján választva
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Országos Kulturális Pontok

 Mély aggodalommal figyeltünk fel arra, hogy az iskolák által szervezett tanulmányi kirándulások sokszor 
haszontalannak és feleslegesnek érezhetőek. Szem előtt tartva ezen utazások lényegét, arra gondoltunk, hogy évente 
egyszer az ország minden települése pályázatot adhat be, melyekből régiónként egyet kiválasztva megkapjuk az év 
Kulturális Pontjait. 
Ezt a gondolatot arra alapoztuk, hogy Budapesten több intézmény is fogadja a diákcsoportokat, továbbá az útikölt-
ség 100%-os visszatérítését is igényelhetik a csoportok, amennyiben meglátogatnak egy - a listán szereplő, előre 
leegyeztetett időpontban meglátogatandó - intézményt. Szeretnénk ezt a lehetőséget kibővítve, e kezdeményezésbe 
bevonni a nyertes pályázatot írt helységeket, programokat is. Kedvezményes jegyek legyenek elérhetőek a Kulturális 
Pontok intézményeiben, emellett azt szeretnénk, ha ezek a helyszínek pályázat beadásával felelősséget vállalnak egy 
interaktív program biztosítására, amely felkelti az odautazó fiatal csoportok figyelmét és érdeklődését a hagyomá-
nyaink tisztelete és őrzése iránt. Informális tanulás útján sajátíthatnak el érdekességeket tradícióinkról, remélve azt, 
hogy morális fejlődést indítunk el náluk és a későbbiekben szinten tudják tartani ezt, gyermekeiknek is mesélnek régi 
szokásainkról, s évek múltán is igényt tartanak a kulturális felfrissülésre.
Emellett fontosnak tartjuk, hogy már az alsós évfolyamokban megismerjék saját településüket a tanulók, hogy a ké-
sőbbiekben össze tudják hasonlítani más helységekkel, felfedezhessék a különbségeket és a hasonlóságokat.  Ebben 
fontos szerepe lenne a helyi művelődésszervező(k)nek, aki(k) programokat, elődadásokat, játékos foglalkozásokat 
szervezve felkeltené(k) a fiatalok érdeklődését. 
Fontosnak tartjuk, hogy mind az ifjúság, mind a pedagógusok számára világossá váljon, hogy ez az érdeküket szol-
gálja, illetve nem csak a nagy dolgokra kell koncentrálni (felvételi, továbbtanulás, munkavállalás), hanem az apró 
örömöket is keresni kell. A kultúra és a hagyományaink őrzése ne teher legyen számunkra, sokkal inkább felüdülés, 
kikapcsolódás a stresszes hétköznapok után, így hozzájárulva akár a lelki egyensúly megteremtéséhez.

Kulturális Pont példa:
• Nemzeti Park
• Múzeum
• Skanzen
• Szabadtéri színház
• Tájház 

Kultúra és hagyományőrzés az oktatás vonatkoztatásában 

 A mindennapos testnevelés bevezetésével a fiatalok unalmasnak, egyhangúnak érezhetik a labdajátékokat, 
csapatjátékokat és a különféle gyakorlatokat. A sporttal eltöltött órák színesebbé tételére szeretnénk javasolni a nép-
tánc oktatás lehetőségének biztosítását a tanulók számára. Ezáltal megismerhetik a magyarországi területek táncait, 
ritmusérzékük fejlődhet, zenei ismereteik is bővülhetnek. Illetve felkeltheti érdeklődésüket a magyar népi kultúra 
iránt és a hagyományaink felelevenítése, őrzése, továbbadása fontossá válhat számukra. 
A technika és életvitel tanórák helyett szeretnénk visszaállítani a háztartástan/műhelygyakorlati órákat. Mivel szü-
leinktől is hallhattunk már hasznosságukról, ennek okán fiú és lány csoportbontásban képzeljük el, ahol egymástól 
függetlenül dolgozhatnak. Mindkét csoport olyan feladatokban vehetne részt, amely későbbi életükben hasznukra 
válhat (például varrás, barkácsolás). Ezzel szeretnénk elérni, hogy a fiatalok elsajátítsák a mindennapi fortélyokat, 
emellett elősegíteni, hogy a tradicionális férfi és női szerepek megmaradjanak. Mindez az általános iskolák felső 
tagozatos osztályait érintené. Célunk ezzel, hogy ne csak fogyasztói, hanem alkotói is legyünk a kultúrának, mivel a 
mai fiatalság tapasztalataink szerint motiválatlan az új létrehozása iránt és sajnos nagyrészt az előre gyártott termé-
keknek szánnak nagyobb figyelmet. 
Ha ezen a vonalon indulunk el, akkor megemlítésre kerülhetnek a hon- és népismereti, illetve társadalomismereti 
órák is, amelyben egy kicsit részleteiben elmerülve esetleg gyakorlatban is szorgalmazhatják a diákokat hagyomá-
nyaink őrzésére. 
Ezzel párhuzamot vonva támogatjuk a nyelvtanulás sokszínűségét, hogy a diákok ne csak a nyelvtant sajátíthassák 
el, hanem mélyebben elmerülve érezhessék magukénak a különböző népek kultúráját és hagyományait. A multikul-
turalizmus által nyitottabbá és el-, valamint befogadóbbá válhatnak társaik felé.
Továbbá szorgalmazzuk a szakköri foglalkozások számának növelését, sokszínűségét. Itt ugyanis lassabb és össze-
tettebb munkára van lehetőség, mint a tanórákon. Mesteremberek, szakemberek bevonásával még gyakorlatiasabbá 
és hasznosabbá tehető az oktatás, ezáltal a világra nyitott intézmények formálódhatnának. 
Nélkülözhetetlennek tartjuk, hogy a diákokban kialakuljon a tenni akarás, a cselekvőkészség, képességeik szerint. 
Létfontosságú az igényfelmérés az oktatók, fejlesztők részéről, de a diákok is fordulhatnának kéréseikkel, kívánsága-
ikkal tanáraikhoz. Kulcsfontosságú, hogy ne hátráljanak meg az első akadály láttán, hanem tanuljanak meg küzdeni, 
és nem feladni a cél előtt.
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Bizottságunk reméli, hogy ezek a javaslatok egy életrevaló, fejlődőképes, érdeklődő nemzedék segítségére lesznek. 
Vissza kell nyúlnunk gyökereinkhez, hogy új, erős hajtásokat tudjunk létrehozni. A mai elhidegült világban sokszor 
eszünkbe kell juttatni, hogy összetartozunk, és a múltunk összekapcsol bennünket. Hagyományinkból meríthetünk 
erőt a jövőnk építgetéséhez és tanulhatunk őseink kultúrájából, fejleszthetjük műveltségünket.
Hollósi Frigyes szavai összefoglalják az alapgondolatainkat: „Úgy érzem, hogy most a fiatalok egy kicsit eltompultak 
és közömbösek lettek a világgal szemben. Nagyon fontos lenne, hogy akarjanak változtatni és ehhez az is szükséges, 
hogy a kultúrát is komolyan vegyék, mert sajnos egyáltalán nem tartják fontosnak.”

Egészségügyi bizottság javaslatai 

 A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Modell Ifjúsági Parlament című projektjének keretein be-
lül az Egészségügyi bizottság tagjai azokat a kritikus témákat járták körbe, amelyek a mai fiatalokat érintik a jelen 
egészségügyi helyzettel és egészségpolitikával kapcsolatban. A felmerülő problémákra pedig a 4 nap során különbö-
ző megoldásokat találtak, amiket lentebb olvashatnak:

1. Probléma felvetés:
 Sokszor szembesülhetünk a mindennapokban azzal a jelenséggel, amikor az emberek elfoglaltságaik, rohanó 
életmódjuk miatt csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor már egészségügyi állapotuk erősen megromlott. Ekkorra 
nem csupán az alapvető problémával, hanem annak szövődményeivel is küzdeniük kell mind a betegeknek, mind az 
orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak.
Megoldási javaslat: A probléma kiküszöbölésére szolgálhat a megelőzés-orientált egészségügy. A kötelező vagy aján-
lott, államilag támogatott vagy egészében finanszírozott szűrő vizsgálatok szolgálnának ennek módszeréül. Bizottsá-
gunk álláspontja szerint öt szűrést látunk szükségesnek:
• évente tüdő- és rákszűrést, illetve általános vérvizsgálatot
• félévente fogorvosi vizsgálatot, valamint amennyiben indokolt, nemi betegségre irányuló szűrések bevezetését 

szorgalmazzuk, főként a fiatalok körében 
Indoklás: A megelőzés lényegesen kisebb költséget jelentene, mint a gyógykezelés, hiszen az azonnali, az esetleges 
szövődményeket megelőző kezelés olcsóbb, mint a hosszadalmas orvosi vagy akár kórházi ellátás. Emellett a pre-
ventív szemlélet lényeges életminőségbeli javulást is hozhatna a lakosság életében.

2. Probléma felvetés:
 A fiatalok nem tájékozottak kellőképpen a szenvedélybetegségek (úgymint alkoholizmus, dohányzás, drog-
fogyasztás és az egyre nagyobb teret hódító játékfüggőségek), valamint a nem kívánt terhesség témaköreiben. A 
bizottság véleménye szerint a információik általában felületesek, egyoldalúak vagy esetenként forrásaik sem megfe-
lelőek. Ha információik bővebbek, előremutatóbbak lennének, talán hatékonyabban tartanák magukat távol az efféle 
addikcióktól életük során.
Megoldási javaslat: Indokolt a hitelesebb és érdekesebb felvilágosítási programok létrehozása, vagy akár a Nemzeti 
Alaptantervbe való bevezetése is. Ha szakemberek, különböző szemszögből mutatnák be e témákat, rávilágítva a 
következményekre, az őket érő hatásokra és ez idő alatt még szem előtt is tartanák a fiatalok igényeit, érdeklődését, 
véleményünk szerint sokkal hathatósabban működnének ezek a törekvések, programok. 
Indoklás: Bizottságunk munkája során is azzal szembesültünk, hogy különböző szintű és mennyiségű információ bir-
tokában vagyunk, függően lakhelyünktől vagy oktatási intézményünktől. Mindenkinek joga, hogy azonos információ 
birtokában legyen, hogy kellően felkészülhessen, így ez is indokolja az országos szintű prevenciós hullám elindítását. 

3. Probléma felvetés:
 Véleményünk szerint sokakat érint a mozgásszegény életmód problémája. Időben és lehetőségeikben is kor-
látozottak az emberek. Van, akinek a munkája, életének ritmusa vagy pénztárcája nem engedi, hogy a testmozgás 
„luxusával” éljen. 
Megoldási javaslat: Egyrészről a testmozgással összekapcsolt közlekedést fellendítené, ha több kerékpárutat és biz-
tonságosabb átkelőhelyeket hoznának létre, ezzel bátorítva a lakosságot, nem kizárólag kerékpárjaik, hanem gör-
korcsolyáik, és futócipőik használatára is. A kerékpáros közlekedés témakörénél kihagyhatatlan a nyugat-európai 
mintára felállított bérelhető bicikliket alkalmazó rendszer, amely akár nagyvárosok centrumában kiválthatja a tömeg-
közlekedést is. Ennél lényegesen egyszerűbb, de egészen más motivációjú az ellenőrzött és biztonságosabb bicikli-
tárolók elhelyezése.
Másrészről a tömegmédia felhasználásával is sarkallhatjuk a fiatalabb és idősebb generációkat egyaránt a mindennapi 
testmozgásra. Itt gondolunk például a régen is jól bevált esti TV torna újraélesztésére. 
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4. Probléma felvetés:
 Kistérségi általános orvoshiány Magyarországon. 
Megoldás: A bizottságunk úgy találta, hogy a kistérségi orvoshiány jelensége az országos orvoshiány eredménye. Az 
országos orvoshiány megoldása kulcsfontosságú lesz a kistérségi orvoshiány megoldásában. Az első számú probléma 
a hosszú várakozási idő. Erre a javaslat a magánpraxisok bevonása az állami egészségügy támogatására (rövid távú 
megoldás). Az egészségügyi dolgozók Magyarországon maradásának bátorítására javasoljuk az érintettek fizetésé-
nek emelését, és vagy számukra nyújott adókedvezmények bevezetését (hosszú távú megoldás). Gyors megoldás: 
magánpraxisok rendszerbe szervezése.

A munka során a bizottságok tagjai nemcsak egymással, hanem egy szakértővel is megvitathatták javaslataikat. Véle-
ményünk szerint ezeket a javaslatokat felhasználva egy olyan rendszert lehetne felépíteni, amiben a napjaink problé-
mái már  nincsenek jelen. Bízunk benne, hogy a javaslataink megértő fülekre találnak és egy élhetőbb egészségügyi 
rendszert tudhatunk majd magunkénak.

Oktatási Bizottság javaslatai

Bizottságunk az oktatás néhány fontosabb problémáját tárgyalta, illetve azok megoldására javaslatokat fogalmazott 
meg: 

Külföldi továbbtanulás

 A mai globalizált világunkban úgy érzékeljük, hogy egyre nagyobb szerepet kap a külföldi továbbtanulás, 
a más országokban szerzett tudás, tapasztalat. Ám ameddig ezt a legtöbb országban jó lehetőségként kezelik, addig 
Magyarországot a közvélemény erős megosztottsága jellemzi a témát illetően. Javaslatainkkal szeretnénk figyelembe 
venni mindkét “tábor” véleményét.

Probléma: Sajnálatos módon a magyar oktatási rendszer is csak kis mértékben segíti diákjainkat a külföldi tovább-
tanulásban. Erre példaként felhozhatjuk a sok esetben rosszul megvalósított nyelvoktatás kérdését,  - amelyet később 
kifejtünk, - illetve a megfelelő hozzáállás hiányát és azt a tényt is, hogy nem teljes mértékben fogadják el az IB rend-
szerű (nemzetközi) érettségit a magyar intézményrendszerekben.

Javaslat:
• Megoldást jelentene több csereprogram szervezése akár már az általános iskola felső tagozatában is, mely színe-

sítené és szélesítené a diákok világnézetét.
• Ezen felül szükségesnek látjuk olyan mintaprogram létrehozását, amely támogatja a fiatalok külföldi tapasztalat-

cseréjét és ezután a profiljukba vágó területen való foglalkoztatást.
Probléma: Személyes tapasztalataink alapján azok a szervezetek, intézmények, amelyek segíteni tudnának a külföl-
dön továbbtanulni szándékozó fiataloknak - például az önéletrajz, motivációs levél megírásában, interjúk lebonyolí-
tásában, illetve az egyéb felmerülő problémák megoldásában - nem elérhetőek megfelelő számban. (pl.: Milestone) 

Javaslat:
Megoldást jelentene több ilyen intézmény létesítése, esetleg szolgáltatásaik ingyenessé tétele. Ezek gyakorlati 
kivitelezését szakemberekkel, pedagógusokkal és az oktatási intézmények bevonásával kellene megvalósítani, 
ami lehetővé tenné a tehetségek felismerését és kiválogatását.

Látható, hogy javaslataink megvalósításából mind az állam, mind a diákok profitálnának. Ezek által az állam job-
ban kezébe vehetné a fiatalok kivándorlásának problémáját, a másik oldalról viszont olyan tehetséges, jó képességű 
diákokat támogathatna, akiknek anyagi helyzete nem teszi lehetővé számukra az ilyen jellegű programokon való 
részvételt. 

Nyelvoktatás

A nyelv, mint az egyik legfontosabb ismeret mai világunkban, több figyelmet és hatékonyabb tanítást igényel.

Probléma: Bizottságunk véleménye szerint a nyelvoktatásban a legalapvetőbb problémát a tanárok rossz, vagy nem 
naprakész képzése és képesítése jelenti, ez pedig a diákok hiányos nyelvtudásához vezethet.
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Javaslat:
Szükségesnek látjuk a tanárok meghatározott időközönkénti specifikus nyelvi továbbképzését, ezáltal megvaló-
sítva nyelvtudásuk folyamatos szinten tartását. Továbbá javasoljuk olyan „cseretanár programok” létrehozását, 
ahol az erre nyitott nyelvtanár a saját idegen nyelvi országába mehetne módszertanról, oktatási rendszerekről 
ismeretanyagot cserélni, hazánkba pedig erre az időre az adott intézményből egy anyanyelvi tanár érkezhetne. 

Probléma: További problémákat jelent még, hogy szerintünk a fiatalok nem rendelkeznek megfelelő nyelvérzékkel, 
lassabban haladnak, mint kellene.

Javaslat:
• Délutáni órák keretein belül ingyenes felzárkóztató órák azon diákok számára, akik igényt tartanak rá , amit az 

állam/pályázatok finanszíroznának, szerveznének meg.
• Egyéb gyorstalpaló, többhetes projektek kialakítása, fejlesztése.
• Interaktív, beszédközpontú nyelvoktatás.
• Idegen nyelvi filmek, zenék hallgatása és fordítása, önképző kör keretein belül házi feladatként.

Probléma: További problémát jelent, hogy a tanórákon azt érzékeljük, hogy túl nagy létszámúak a csoportok, így 
nincs mód egyesével is foglalkozni a diákok egyéni nevelési igényeivel, ami ahhoz vezethet, hogy a fiatalok érdek-
telenné, csalódottá válnak, hiszen nem tudnak kellőképpen fejlődni, sok esetben tárasaiktól lemaradnak. Ebből a 
későbbiekben az is következhet, hogy a diákok érettségi, vagy nyelvvizsga előtt magántanárhoz fordulnak, hiszen 
nincsenek a kellő tudás birtokában, hogy teljesíteni tudják a vizsgakövetelményeket. Természetesen ez a lehetőség 
nem adatik meg számos fiatal számára, akik rossz anyagi körülmények között élnek. Így egy áthidalhatatlan akadály 
keletkezik a számukra.

Javaslat: 

 Az oktatási intézményekben kisebb létszámú nyelvi csoportok indítása, amelyeken a pedagógusok külön-kü-
lön is tudnak foglalkozni a diákokkal. Az oktatás menete adjon lehetőséget a későbbi eredményes vizsga letételéhez. 

Oktatás, mint stratégiai ágazat

 Az oktatás stratégiai ágazat és saját tapasztalataink alapján az oktatásról Magyarországon nagyon rossz kép 
bontakozott ki a közelmúltban. Hosszú távú összetett folyamatokról van szó és egy ország jövője meghatározó mér-
tékben azon is alapul, hogy mi történik az iskolapadokban. Mind az egyén, mind a közösségeinek az érdeke a jó, a 
tudás alapjait lefektető, korszerű ismereteket nyújtó iskola, amely egyben nevel és a jövőre készít fel. A család mellett 
az iskola az a táptalaj, amely a jövő nemzedéket élteti.5

Probléma: Sajnos csökken az oktatásra fordított összeg, és egyre nő országunkban a céltalan fiatalok száma, amely 
egyre nagyobb problémává válik.6,7

Javaslat:
• Kiemeljük, hogy már gyermekkorban kreatív, fejlesztő játékokat kellen játszani a gyerekkel az óvodákban. Hasz-

nos, alapvető információkkal ellátni őket, mivel az ő korukban a legfogékonyabb az agy, tehát nem csak gyerek-
dalokat megtanítani, vagy a formákat, színeket, hanem például ezeknek az alap angol megfelelőjét is taníthatnák. 

• Felhívjuk a figyelmet arra, hogy döntések elé kell állítani már fiatal korban a gyerekeket, amik később elősegítik 
olyan kompetenciák kialakulását, amelyek által személyiségük megérik arra, hogy önállóan is képesek legye-
nek döntéseikkel „irányítani” saját sorsukat; így például, hogy határozottabbak legyenek a továbbtanulás terén. 
Szerintünk mindezt alsó tagozatban el kellene kezdeni, hogy felső tagozatban már fejleszteni lehessen. Olyan 
gyakorlatokat kellene alkalmazni, amikben a kisdiák felismeri az esetleges problémát és önállóan tud döntéseket 
hozni, megoldásokat javasolni, amelynek alkalmazása után rájönnének sikerélményt érhetnek el, vagy az esetle-
ges hibák újragondolásával tapasztalatot szereznek. Ezt játékos feladatokban lehetne alkalmazni. 

• Szorgalmazzuk az alaposabb, egyénre szabottabb pályaorientációkat, szakemberek bevonásával.
• Tegyük lehetővé a szülők hatékonyabb bevonását a gyermekek pálya orientációjában és hogy szakemberek se-

gítségével tegyék ezt meg.
• Sajnálatos tapasztalat, hogy a mai gyerekek nem annyira kreatívak, kevésébé tájékozottabbak és gyakorlatiasab-

bak a hétköznapi életben, mint az idősebb korosztály. A régi nevelésben felnőtt gyerekek mindent meg tudtak 
csinálni. A lányok horgolni, kötni, varrni, babákat készíteni, főzni, stb. a fiúk, alapvető (ház körüli) szereléseket, 
alapvető élelmiszereket termelni, fúrni-faragni, és még sok mást. A ma gyermekének is ezeket kellene átadni és 

5 Forrás: http://eduline.hu/kozoktatas/2011/6/22/20110622_hoffmann_eu_elnokseg_oktatas letöltve 2014.01.08.
6 Források: http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tsdsc510.html, http://szamvarazs.blogspot.hu/2013/05/oktatasra-forditott-allami-kiadasok.
html letöltve 2014.01.08.
7 Forrás: Bauer B., Szabó A szerk. (2009) Ifjúság 2008 Gyorsjelentés Budapest, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Magyar Ifjúság 2012 tanul-
mánykötet)
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talán fejlettebben gondolkodnának az élet számos területén. Akár visszahozni a régi háztartástan, főzés, barkács 
órákat és nem redukálni egy technika órára.

Probléma: Sajnálattal nyugtáztuk, hogy a tankötelezettség életkorának lecsökkentésével a fiatalok 16 évesen szak-
képzetlenül kerülnek be a munka világába, ha bekerülnek egyáltalán. 

Javaslat:
Javasoljuk, hogy az általános iskola elvégzését követően az erre nyitott fiatalok részére biztosíthatnának ktöbb-
féle 2 éves nyelvi projektet, szakképzést, hogy a munkáltatók a fiatalokat nagyobb részben tudják bevonni a 
munkaerőpiacra. Ennek szellemében több gyakorlati hellyel történő partnerség kialakítására, a gyakorlati helye-
ket biztosító munkáltatókkal való szerződések megkötésére volna szükség.

Fogyatékkal élők hatékonyabb integrálása az oktatásba

Probléma:
• Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a fogyatékkal élők nincsenek elfogadva a társadalomban, nem kezelik megfelelő-

en/helyén őket. Pl. rossz sztereotípiákkal, egymás sértegetésével, elítélésével, lenézésével.
• Meggyőződésünk, hogy nem fektetnek kellő hangsúlyt ezekkel a gyerekekkel foglalkozó pedagógusok képzé-

sére. 

Javaslat:
• Már kisgyermek korban hozzanak létre közös rendezvényeket a fogyatékkal élők és az egészséges fiatalok szá-

mára.
• Támogassák az integrált oktatást. Az iskolák köthetnének ezzel kapcsolatos, óralátogatási szerződést egymás 

között. Például, délutáni szakkörök keretein belül, esetlegesen (készség tantárgyak) tanórák összevonásával vagy 
közös kirándulásokkal. Vagy ennek ellenkezőjét, a nem fogyatékkal élő gyermekeket bevezetni a beteg gyerekek 
mindennapi életébe, bemutatni nekik nehézségeiket, az, hogy mivel kell nap, mint nap megküzdeniük.

• Felismerve ennek fontosságát, hozzanak létre az iskolákban speciális osztályokat, ahol fogyatékkal élő diákokkal 
foglalkoznának, erre kiképzett pedagógusok kellő odafigyelésével.

• Mentálisan  kevésbé sérült gyerekek számára speciális órák kialakítása, hogy később önmaguk ellátására is ké-
pesek legyenek.

• Tanárok számára speciális továbbképzések biztosítása, valamint gyógypedagógusokkal hatékony együttműkö-
dés kialakítsa, amelyet a mindennapokban is tudnak kamatoztatni. 
Jogi felvilágosítás a sérült gyerekek, illetve szüleik részére.

Az iskolai oktatás és a kompetencia alapú oktatás

Probléma: Mély aggodalommal vettük észre, hogy az eltérő oktatás miatt kialakult oktatásbeli különbségek jelen-
tősek a vidéki és városi intézményekben.8

Javaslat:
• Szeretnénk elérni azt, hogy több továbbképzés legyen a pedagógusok/tanárok részére, és biztosítsák számukra a 

megfelelő taneszközöket, akár pályázatok írásával.
• Pedagógus továbbképzés olyan szakemberekkel történjen, akik megfelelően felkészültek, illetve hasznosítható 

tudás átadásra képesek.
• Egységes tanterv kidolgozása és életbeléptetése.

8 Forrás: Tóth Edit–Csapó Benő–Székely László: Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben, http://www.
staff.u-szeged.hu/~tothedit/pdf/Kszemle_CIKK_1192.pdf letöltve 2014.01.08.
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Város- és vidékfejlesztés Bizottság

A Bizottság tagjai olyan problémákat vetettek fel, amiket már ők is fiatalon megtapasztaltak a városok és vidékek 
fejlettsége kapcsán. Elmondták gondolataikat, véleményüket, akár az őket, akár a szüleiket vagy közeli ismerőseiket 
érintő problémákkal kapcsolatban. Azt, hogy szerintük hogyan lehetne változtatni. Szerintünk a változtatások elen-
gedhetetlenek, nélkülözhetetlenek. A munkanélküliség, a csökkenő gyermekvállalási kedv és a nyelvoktatási problé-
mák vidéken kerültek előtérbe, melyekre nem csak rávilágított a Bizottság, hanem megpróbált valamilyen javaslatot 
is közvetíteni a megoldások közelítéséhez.

Problémafelvetés: Szilárd meggyőződésünk, hogy Magyarország legnagyobb problémáját a munkahelyek hiánya 
jelenti. 

Megoldási javaslatok: Annak érdekében, hogy ez a helyzet változzon, a következőket kérjük:
• Ösztönözzék jobban a vállalkozásokat új munkahelyek teremtésére - különös tekintettel arra, hogy a pályakez-

dő fiatalok nagy arányban legyenek foglalkoztatva ezeken a munkahelyeken. Ehhez szükséges a támogatások 
népszerűsítése, hogy minden fiatal pályakezdő kellő információval hagyja el az iskola kapuit és kerülhessen be 
a munka világába. 

• Vidéken és városokban egyaránt ösztönözzék az Önkormányzatokat a kulturált szórakozóhelyek megteremté-
sére, ahol a fiatalok közösségi életet tudnak élni, akár maguknak szervezni programokat, rendezvényeket, így 
a helyi közösség is fejlődik, mindamellett, hogy a fiatalok nem a bárokban, presszókban, kocsmákban töltik el 
idejüket, hanem például egy jó társasjátékkal telik el az esti szórakozásuk. 

Problémafelvetés: A gépjármű vezetést tanulók számára oktatják a KRESZ-t, akik ismereteikről vizsgán is számot 
adnak, ahhoz, hogy közlkedhessenek, de ha a KRESZ szabályait valaki nem ismeri, attól még okozhat balesetveszé-
lyes szituációt. A kerékpárral való közlekedés nem olyan elfogadott, mint az egyéb közlekedési eszközök. Sajnos a 
személy- és teherautóval közlekedők gyakran mutatnak agresszív viselkedést a kerékpárosokkal szemben, különböző 
sztereotip érvekre hivatkozva. A kerékpárutak jellege és hossza nem elégséges.

Megoldási javaslatok: Annak érdekében, hogy ez a helyzet javuljon Magyarország közútjain, a következő megol-
dási javaslatokat tárjuk a döntéshozók elé:
• A KRESZ oktatását olvasszák be a közoktatási intézmények tanrendjébe, speciálisan a kerékpárral való köz-

lekedés témakörét megcélozva, valamint az így megszerzett tudást gyakorlatban is alkalmazzák, biztosítsanak 
gyakorlati lehetőséget a diákoknak.

• A kerékpárutak jellegét településen belül és települések közötti közlekedés esetén, országos szinten kétsávosítani 
kellene, valamint ténylegesen el kell választani az autóutaktól, pl.: korláttal, oszloppal, stb.

Ezen intézkedések hatására elfogadottabbá, biztonságosabbá válik a kerékpárral való közlekedés a jövő generációi 
számára, mind a nagyvárosokban, mind vidéken. 

Problémafelvetés: A mezőgazdaságban dolgozó fiatalok munkája nem kapja meg a kellő elismerést a bérezés, vala-
mint a társadalmi megítélése szempontjából sem. A fiatalok így nem kapnak elég motivációt az ebben az ágazatban 
történő elhelyezkedéshez, sőt, még a tájékozódáshoz sem. 

Megoldási javaslatok: 
Erre a problémára a Bizottság a következő megoldási módokat javasolja:
• Az Állam ösztönözze a fiatalokat például a hagyományőrzésre, hagyományőrző körökhöz való csatlakozásra. 

Támogassák ezeket a köröket, a körökhöz való csatlakozást.
• A szakmák elismertetése érdekében tájékoztassák megfelelően a fiatalokat, különös tekintettel a pályakezdőkre 

és pályaválasztókra, annak érdekében, hogy társadalmilag jobban elismert legyen mezőgazdasági szakmát tanul-
ni, választani foglalkozásként, életcélként. 

• Civil szervezetek és ifjúsági önkormányzatok bevonásával az 50 órás közösségi szolgálaton belül teremtsenek 
lehetőséget különböző mezőgazdasági munkálatok elvégzésére is.

• Kérjük a gazdákat, hogy működjenek együtt a fiatalokkal a fentiekben említett javaslatok megvalósításában.  
Kérjük továbbá a gazdákat, hogy nyújtsanak lehetőséget az oktatási intézmények számára a tájékoztatásra, amely 
tájékoztatás informatív és gyakorlati elemeket is tartalmaz.  A tájékoztatás a magyar mezőgazdaságról, magyar 
kézben levő mezőgazdasági területekről, a termelési folyamatok jellegéről szóljon. Pl.: ilyen tájékoztató lehetne 
a kenyér előállítás folyamatának interaktív bemutatója.  

• Támogassák azokat a rendezvényeket, amelyeket például gyermek és ifjúsági közösségek szerveznek és kapcso-
lódnak a növénytermesztéshez, illetve az állattenyésztéshez.
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Problémafelvetés: A magyarországi vidékeken, kistelepüléseken az idegen nyelvek oktatása számos esetben nem 
megfelelő. Kevés választási lehetőség adódik a fiataloknak arra vonatkozóan, hogy milyen idegen nyelvet szeretné-
nek tanulni, valamint a világnyelvek (pl.: angol, német, francia, spanyol stb.) oktatása sem mindenhol elérhető. 

Megoldási javaslatok:  
Ezen problémák megoldása érdekében a következőket javasolja a Bizottság:
• Nyújtsanak több lehetőséget az ifjúsági önkormányzatoknak, civil szervezeteknek cserekapcsolatok kiépítésére 

kistelepüléseken, hogy ezáltal könnyebb legyen a vidéken élő fiataloknak is a nyelv tanulása, valamint annak 
gyakorlása.

• Nyújtsanak támogatást azon vidéken oktatást önkéntesen végző fiatalok számára, akik idegen nyelvet tanítaná-
nak vidéken élő fiataloknak, amely támogatást például tankönyvvásárlása fordíthanának. 

A város- és vidékfejlesztés bizottság a fent említett problémákat találta a legkiemelkedőbbnek Magyarországon, 
amelyekre megoldási javaslatokat dolgozott ki. A bizottsági tagjai azért érzik fontosságát a városok és vidékek meg-
szépülésének és fejlődésének, mert ezzel szeretnék lecsökkenteni a külföldre költöző polgárok számát, különösen az 
ifjúsági korosztály tekintetében. A város és vidékfejlesztés bizottsági tagjai szeretnének tenni azért, hogy a Magyar-
országon a vidék ugyanolyan esélyeket kapjon, mint a nagyvárosok. 
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A kiadvány a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Fi-
atalok Lendületben Program által finanszírozott “Modell Ifjúsági 

Parlament” című projektjének keretében készült el.
 

A Törvénykönyvben megfogalmazott ajánlások a fiatalok által 
érzékelt, őket és korosztályukat, környezetüket érintő probléma-
felvetésekről és az ezek megoldására szolgáló ötleteikről, javas-
lataikról szólnak. Ezek nem minősülnek sem értékítéletnek, sem 

szakértői véleménynek.

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. A pro-
jekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy a 
Magyar Nemzeti Iroda véleményét, mely intézmények felelőssége 

a projektre nem terjed ki. 
 

Kiadó:
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság

2014
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