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A koronavírus időszaka nagymértékben átalakította az Újbudán élő ifjúság helyzetét. Ahogy 

arról már korábban is beszámoltam, az elmúlt két év főképp a kerületünkben élő 

egyetemisták létbiztonságát és életritmusát zilálta szét. A többszörös, utolsó pillanatban 

bejelentett kiköltözések, azt eredményezték, hogy a különböző kerületi kollégiumokban 

biztosított férőhelyek értéke, mint egyfajta szociális szolgáltatás azon fiatalok számára akik 

nem engedhetik meg maguknak a piaci áron való lakásbérlést, nagymértékben csökkent. 

Mindemellett a tanévkezdés elején az Eucharisztikus Világkongresszus vendégeinek 

elszállásolására az ITM kollégiumi férőhelyekre tartott igényt. Ez számszerűen több mint 

ötezer hallgató férőhelyét érintette, amelyek két ELTE-s felsőoktatási kollégium kivételével 

mind Újbudán voltak találhatóak. Kerületi hallgatói képviselők beszámolója szerint ezek a 

bizonytalanságot okozó tényezők, az idei tanév első félévében váltak látványossá a 

felsőoktatási kollégiumba jelentkezők számában 

Értelemszerűen, azok a zömében kevésbé tehetős, és gyengébb pénzügyi védőhálóval 

rendelkező hallgatók, akik munkavállalására szorulnak az egyetemi éveik alatt inkább 

albérletbe költöztek. Mivel az albérletek ára budapesti viszonylatban a kerületünkben 

kimondottan magasak, ezek a hallgatók zömében más kerületekben néztek lakhatás után. 

Véleményem szerint ezek a kerületünk szempontjából is rendkívül kedvezőtlen alakulások, 

hiszen azon fiatalok akik, fiatal felnőtt életüket Budapest más részein kezdik meg, netán a 

létbizonytalanság miatt más lakóhelyükhöz közeli városban kezdik meg fiatal felnőtt életüket, 

kisebb eséllyel állapodnak meg munkába állás után Újbudán.  Ezáltal kerületünk hosszú 

távon eleshet olyan tehetséges, tanult fiataloktól, akik a jövőben Újbudát szolgálhatták volna 

tudásukkal. 

Bár az idei félévben valamelyest a megszokott kerékvágásban kezdődött meg a tanév, 

hallgatói vezetők beszámolója szerint a régi megszokott és bevált egyetemi integrációs 

struktúrák több esetben felbomlottak, vagy kevésbé hatékonyan működtek, hiszen ezeket is 

sújtotta az online oktatásra való átállás. 

Ezen a ponton érdemes még megemlíteni, hogy a felsőoktatási intézmények hallgatói is 

szerepet vállaltak az ukrajnából menekülők segítésében. Értesülésem szerint például az ELTE 



is fogadott menekülteket, akiknek a  kollégiumai zömében a kerületben találhatóak. 

Mindemellett példás alakulás, hogy a márciusi testületi döntés értelmében a   

gyermekfelügyelethez,   az   óvodai   és   az   iskolai   ellátáshoz   kapcsolódó 

gyermekétkeztetést   Újbuda   Önkormányzata   az   ideiglenes   védelemre   jogosult   

menekültcsaládok, továbbá az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 

24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgárok kiskorú gyermekei részére 

ingyenesen biztosította. 

A szakkollégiumi pályázat az idei évben is kiírásra került. Ismét működési és fejlesztési célra 

lehetett pályázni 2021 október 20-ig, 750.000 Ft összegben. A határidőig tizenkét újbudán 

működő szakkollégium adott le pályázatot az önkormányzathoz. A szakkollégiumok a 

pályázatok elbírálását követően a támogatási időszakra 2021. szeptember 30. és 2022. 

augusztus 31. között kerül majd sor. 

Egy év kihagyás után 2021-ben újra felkértük a Moll János vezette Ifjúsági 

Vállalkozásélénkítő Egyesületet, hogy támogassák a Startup Pályázat megszervezését és 

lebonyolítását. Idén 22 ötlet érkezett be, ebből 7 pályázat került a döntőbe és 4 csapat nyerte 

el végül a fejenként 1-1 millió forintos fődíjat, illetve az egy éves mentorálást. 

Az Erasmus+ finanszírozású “Fiatalok Együtt, Felelősen!” nevű projekt 2021 tavaszán indult 

el az Önkormányzat és a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) kooperációjában. A 

projekt célja az, hogy újbudai fiatalok bevonásával jöjjön létre Újbuda új ifjúsági stratégiája. 

Jelenleg hét oktatási intézmény együttműködésével kerül megvalósításra a program. 

Továbbá kiírásra került egy ifjúsági koordinátori pozíció. Az új munkatárs április elsején 

kezdi meg munkáját a Köznevelési és Ifjúsági osztályon és minden ifjúságüggyel kapcsolatos 

projektben fog részt venni.   
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