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Bevezetés
Az elmúlt néhány hónapban megkezdődött a kerületi ifjúságpolitika újragondolása. Ennek
első lépése az volt, hogy felmértük a jelenleg is működő, ifjúságot támogató vagy a
korosztályt megszólító önkormányzati infrastruktúrákat és programokat. Ezt követően ezeket
értékeltük és konzultálva ifjúságpolitikával foglalkozó vagy a korosztály érintő tevékenységet
végző szakemberekkel, szervezetekkel és intézményekkel, kiemeltük az ifjúságpolitika azon
területeit, amelyeket Újbuda adottságait figyelembe véve érdemes kiemelten támogatni a
kerületben. A munkám során mindvégig szorosan együttműködtem Orosz Anna
alpolgármesterrel,
Az ifjúságpolitikáról általánosságban
Ha röviden szeretnénk definiálni az ifjúságpolitikát, akkor a szakpolitika céljaként
megfogalmazható a fiatalok társadalomba való sikeres integrációja és az ebből fakadó aktív
és felelősségteljes részvétel bátorítása közösségi ügyekben. Az ifjúságpolitika ebben a
kontextusban sok más szakpolitikai területet érint, így többek között például az oktatást, a
tehetséggondozást, a társadalmi mobilitást, a szociális-gazdasági helyzetet, az egészségügyet,
a közösség, közélet és részvétel témakörét, a foglalkoztatottságot és a munkaerőpiacot is. Az
ifjúságpolitika feladata tehát e területek összehangolása a fent megfogalmazott célok elérése
érdekében.
Ifjúságpolitikával kapcsolatos szakmai iránymutatást a kormány részéről a „Nemzeti Ifjúsági
Stratégia” nyújt, viszont az Önkormányzat ifjúságpolitikai tevékenységének közvetlen
jogforrása a helyi önkormányzatokról szóló törvény, amely a gyermekjóléti, illetve ifjúsági
ügyeket egyértelműen az önkormányzatok kötelező feladatkörei közé sorolja. Ezen belül a
törvény értelmében a települési önkormányzat maga határozza meg – a lakosság igényei
alapján, anyagi lehetőségeitől függően –, hogy mely feladatokat, milyen mértékben és módon
lát el.
Érdemes továbbá definiálni az ifjúságpolitika célkorosztályát, amely hagyományosan a
gyermek, illetve a felnőtt közé eső korosztály. A szakma ebben a kérdésben helyi adottságok
függvényében és részterületenként más-más korcsoportban helyezi el az ifjúságot.
Figyelembe véve a kerület adottságait és megfogalmazott szakpolitikai céljainkat, ebbe a
korosztályba a 18 és 29 életév közötti személyeket soroljuk.
Újbuda korábbi ifjúságpolitikai kezdeményezései
Az elmúlt években több ifjúságpolitikát érintő kezdeményezés is elindult a kerületben,
amelyek közül érdemes kiemelni a Start-Up pályázatokat, az Up-Centerrel való
együttműködést, valamint a drogprevenciós előadásokat és programokat. Mindezeket a
programokat azonban sajnos nem sikerült egységes keretbe foglalni és inkább egymástól
független mederben zajlottak. Ennek oka az is, hogy sok ígéretes kezdeményezés idő múltán
elhalt. Nem tudott kialakulni továbbá egy stabil kapcsolati háló az Önkormányzat és az

ifjúságpolitikát érintő szereplők között, így következtetésképp nehéz volt hatékonyan
kommunikálni az Önkormányzat ifjúságpolitikai elképzeléseit a potenciális partnerek felé.
Egyeztetések
Ahogy korábban már említettem, több egyeztetést is folytattam az ifjúsági területért felelős
alpolgármesterrel, Orosz Annával, akivel közösen dolgoztuk ki a kerületi ifjúságpolitikai
prioritásait, illetve ez ügyben tettem több javaslatot irányába.
Sor került továbbá egy megbeszélésre Győrffyné Molnár Ilonával, a Humánpolitikai
Igazgatóság Igazgatójával, illetve Toldi Tamással, a Humánpolitikai Igazgatóság
referensével, akik kérésemre felvázolták az Újbudai Önkormányzat eddigi ifjúságpolitikai
törekvéseit, illetve beszámoltak róla, hogy az Önkormányzat részéről sikeres kezdeményezés
történt a kerület felsőoktatási intézményeivel való együttműködésre, így például az ELTE
karrierközpontjával, viszont nem sikerült hosszú távú együttműködéseket kialakítani.
Együttműködések kezdődtek többek között a Demolával, BVK-val, a Karinthy Színházzal és
több alapítvánnyal is, viszont a közös munka intézményei hosszú távon nem maradtak fenn,
illetve nem történt meg ezen programok egységes ifjúsági koncepcióba foglalása.
Az újbudai szakkollégiumok önkormányzati pályázata kapcsán több kerületi és országos
intézmény hallgatói képviseletével és intézményigazgatójával egyeztettünk Orosz Anna
alpolgármesterrel annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjunk a kerületben működő
tudományos műhelyek működésével kapcsolatosan, és tisztázzuk, hogy munkájukhoz miként
tud az Önkormányzat segítséget nyújtani.
Tóth Zoltán, az Up Center alapítójának meghívására, beszélgettünk a co-working iroda
működéséről, illetve a New Generation Skills nevű program sikereiről. Az együttműködés
további lépéseiről Orosz Anna alpolgármester egyeztetett. Meghívást kaptunk továbbá a
BME Felsőoktatási és Együttműködési Központtól, ahol megismerkedtünk a központ
projektjeivel és kapcsolati halójával, amelyekbe mindenféleképp érdemes lenne bevonni a
kerületi ifjúságot szervezett keretek között is. Az együttműködés kereteiről további
beszélgetések alkalmával kívánunk tárgyalni a közeljövőben.
Végezetül pedig több ifjúságpolitikával foglalkozó civillel, illetve szakemberrel sikerült
beszélgetéseket kezdeményezni, akik értékes tanácsokkal láttak el az ifjúsággal való
kapcsolattartás jó gyakorlatairól.
Az újbudai ifjúságpolitika stratégiai fontosságú területei
és lehetséges programjavaslatok
Mindezek alapján az újbudai ifjúságpolitikának két fő területre érdemes koncentrálnia. A
kerületünkben működő számos egyetem, szakkollégium és kollégium, kiegészülve az
Infopark nyújtotta infrastrukturális lehetőségekkel, Újbudát Magyarország egyik vezető
tudományos és innovációs központjává teszik. Az Önkormányzatnak ezért ki kell aknázni az
ebben rejlő lehetőségeket, és különféle oktatási, valamint tehetséggondozási programokkal
támogatni a kerületi fiatalok társadalmi mobilitását.

Ennek szellemében dolgoztam ki közösen Orosz Anna alpolgármester asszonnyal a
kerületben működő szakkollégiumok működését támogató indítványt, amelyet a
Képviselő-testület nagy többséggel el is fogadott, így Újbuda Önkormányzata a jövőben egy
évi 10 millió forintos kerettel járul hozzá ezen hallgatói közösségek sikeréhez.
Ezzel párhuzamosan látnunk kell, hogy az országos átlaghoz képest Újbudán demográfiailag
felülreprezentált az ifjúság. Jól példázzák ezt a KSH által végzett 2016. évi Mikrocenzus
adatai is, amelyek alapján Magyarország teljes lakosságának mintegy 12,4 százaléka tartozik
a 20-29 év közti korosztályhoz, míg Újbudán ugyanez az arány 16,6 százalék. Az
Önkormányzatnak ezért kiemelt figyelmet kell fordítania ezen réteg közéleti integrációjára,
amelyet elsősorban az egyes közösségeket támogató pályázati formák, valamint a közéleti
részvételüket erősítő programok útján valósíthatunk meg.
Ennek megvalósításához a következő időszakban szükséges lenne kiépíteni azokat a
kommunikációs csatornákat, amelyeken keresztül a fiatalok be tudják csatornázni
meglátásaikat az önkormányzati döntéshozatalba. Lehetséges formája lehet ennek különféle
„stakeholder-meetingek” szervezése. Az Újbudán működő, a fiatal korosztályt megszólítani
kívánó mikroközösségek összekötésével így egy olyan platformot tudnánk teremteni, ahol a
szakterület szereplői a kölcsönös tudásmegosztással egymás munkáját, míg észrevételeikkel
és igényeik megfogalmazásával a városvezetést tudják támogatni.
Ugyancsak az ifjúság közéleti bevonását segítheti elő a Polgármesteri Hivatal épületének
„megnyitása” az érdeklődő fiatalok számára. Magyarországon és számos külföldi országban
is nagy népszerűségnek örvendenek a diák vagy hallgatói csoportok számára szervezett
parlamenti látogatások, amelyek mintájára az Önkormányzat és az újbudai Képviselő-testület
munkájába is bepillantást nyerhetnének a kerületi fiatalok. Szintén ezt a célt segítheti elő egy
önkormányzati gyakornoki program elindítása, amelynek révén nem csak a közszféra
népszerűségét lehet erősíteni a fiatalok körében, de a Polgármesteri Hivatal is új, értékes
munkatársakat szerezhet. A jövőre nézve érdemes lehet elgondolkozni továbbá egy
úgynevezett ifjúsági önkormányzat felállításán, amely program szintén nagy sikerrel működik
már több hazai településen is.
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