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Előszó

Kedves Olvasó, Kedves Kollégánk!
Az ifjúsági turisztika szerteágazó, sokrétű tevékenységeket takar, amely a fiatalok 

korosztálya számára lehetőséget jelent új tapasztalatok, élmények megszerzésére, a 
közösségi lét megismerésére vagy elmélyítésére, illetve a minket körülvevő világ egye-
diségének felfedezésére.

Jelen Zöld könyvvel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az ifjúsági turisztika elmé-
leti, illetve gyakorlati megközelítései érthetőbbé váljanak a kiadványt forgatók szá-
mára, valamint a témához kapcsolódóan hangsúlyozni szeretnénk annak „nonprofit” 
jelentőségét.

A fiatalok korosztálya számára az utazás élménye, az új helyek, emberek megisme-
rése különösen fontos. Emellett kiváló lehetőség az utazással adódó közösségi élmé-
nyek átélése, amelyek önmaguk megismerésében, saját képességeik, lehetőségeik fel-
ismerésében is segítséget jelentenek. Célunk, hogy hozzásegítsük a korosztály tagjait 
ahhoz, minél inkább tudatos életvitelt folytassanak, legyen világos ön- és jövőképük, 
felelősséggel viszonyuljanak a saját életükhöz, és a tágan értelmezett környezetükhöz. 
Az ifjúsági turisztikai élmények hozzásegíthetik a fiatalokat ahhoz, hogy megértsék és 
elfogadják a világ sokszínűségét, felfedezzék értékeit, és megtanuljanak azokhoz építő, 
konstruktív módon viszonyulni. A fiatalok számára az egyik legfontosabb feladat, hogy 
megtalálják helyüket a világban, amelyhez a sokszínű, változatos élmények átélése 
mindenképpen hozzájárul. 

A civil szervezetek szerepe elengedhetetlenül fontos a kellően változatos ifjúsági tu-
risztikai kínálat kialakulásában. Az ifjúsági turisztikai szektorra általában nem a leg-
magasabb árkategóriás szolgáltatásszint jellemző, ugyanakkor a területre irányuló ke-
reslet folyamatosan bővül, a jövő tekintetében pedig elmondható, hogy az innovatív 
megoldásokban különösen jelentős potenciálok rejlenek. 

A kiadvány segítségével szeretnénk felvázolni a területben rejlő lehetőségeket, sze-
retnénk szakmai segítséget nyújtani mind a szakembereknek, mind a terület iránt ér-
deklődőknek.

Szakmai törekvéseinkhez reményt ad számunkra az Országgyűlés által elfogadott 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia is, amely erőforrásként tekint a fiatalokra, és annak I. cse-
lekvési terve, amely mandátumot ad a nonprofit, fenntartható ifjúsági turizmus-fejlesz-
tési stratégia kidolgozására.

Bodor Tamás

szErzőink

Bánhidi attila

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium ifjúsági turisztikai szakértője

Bardóczy gábor

az Önkormányzati Minisztérium főosztályvezető-helyettese

Bodor Tamás

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium főosztályvezető-helyettese

németh imre

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium osztályvezetője

simonyi istván

az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezető főtanácsosa
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I.

Vertikális megközelítés

Bánhidi attila

ifjúsági TuriszTikai

fEjlEszTési koncEpció 2010-2025
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„A turizmusban az anyagiaknál fontosabbak a nem anyagi szempontok. Ezek a következők:

az ember önmegvalósítása, kiteljesedése;• 

állandóan bővülő művelődési lehetőség;• 

az ember felszabadítása, személyiségének és méltóságának tiszteletben tartásával;• 

a különböző kultúrák elismerése és a népek szellemi örökségének tiszteletben tartása.• 

Az ifjúsági turizmus különös figyelmet érdemel, mivel az ifjúságnak kevesebb a pénze az 

utazásra és a nyaralásra. Helyes üzletpolitika kialakításával maximális támogatást és nagy 

kedvezményeket kell biztosítani az ifjúság számára.”

 (WTO: Manilai Nyilatkozat a Világturizmusról, 21. és 15. pont)

0. BEvEzETés

0.1. Előzmények

0.1.1. a tervezési mandátum indíttatása

A kormányzati munkamegosztás keretében az ifjúsági turizmussal kapcsolatos feladat- 
és hatásköröket a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM) gya-
korolja.217

Az Ifjúsági Turisztikai Fejlesztési Koncepció (a továbbiakban: ITFK) kidolgozásáról a 
SZMM esélyegyenlőségi szakállamtitkára feladatkörében intézkedett. 

0.1.2. Megelőző kezdeményezések

A rendszerváltozás óta eltelt 18 évben az ifjúsági turizmus – egyes elemeiben – folya-
matos figyelmet kapott. Az egymást követő kormányok megkülönböztetett figyelmet 
fordítottak a gyermekek és fiatalok táboroztatására, valamint az ifjúsági ingatlanva-
gyon egyes elemeire, az ifjúsági turizmus hosszú távú célok meghatározásán alapuló 
fejlesztési stratégiájának kidolgozására azonban nem jelentkezett kormányzati igény.

A 2006. évi kormányprogram232 több kinyilatkoztatása is irányadó az ITFK szempont-
jából.

Az ifjúsággal kapcsolatos rész kimondja, hogy a Kormány feladata a fiatalok társadal-
mi integrációjának az elősegítse. Ehhez kapcsolódóan a Kormány fejleszti a szabadidő 
hasznos eltöltéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket (pl. közösségi terek, ifjú-
sági szálláshelyek), valamint programot indít az egészség- és környezettudatos élet-
mód népszerűsítése és a demokratikus állampolgári attitűd fejlesztése érdekében.

A sporttal kapcsolatos rész kimondja, hogy a sport egyszerre az egészségmegőrzés, a 
nevelés, a személyiségfejlesztés, a közösségépítés, a társadalmi integrációs törekvések 
megvalósítását segítő eszköz, melynek fejlesztésében, a mindennapi sportolás lehető-
ségeinek mindenki számára történő biztosításában az állam felelőssége egyértelmű. 
Ennek megfelelően ösztönzi a rekreációs célú sportot, a lakosság szabadidős sportte-
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vékenységét, illetőleg az iskolai és diáksport területén a tanórán kívüli testmozgást és 
a sporttáborokat is.

A tisztább és egészségesebb környezetre vonatkozó rész kimondja, hogy biztonsá-
gos, egészséges, kellemes környezet nélkül nincs jólét. A jelen és a jövő generációk 
érdekében ezért a fenntartható fejlődés elvét kell követni. A természeti örökség keze-
lésében a közjó szolgálata az elsődleges. Ennek érdekében a nemzeti parkok turiszti-
kai szervező és szolgáltató vonásainak erősítése és további natúrparkok alakításának 
segítése szükséges. 

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: NTS)253 kormány általi el-
fogadására 2005-ben, míg a NTS Intézkedési Tervének tudomásul vételére 2006-ban 
került sor. A többször módosított Intézkedési Terv szerint a kereskedelmi dominanciájú 
Ifjúsági Turizmusfejlesztési Stratégiát 2010 elejéig kell elkészíteni.

Az ITFK vonatkozásában relevanciával bír továbbá az Országgyűlés által 2007-ben 
elfogadott három előterjesztés, a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia (a továbbiakban: 
NSS)234, a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia 2007-2032 (a további-
akban: LJGY)233, valamint a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek 
alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2005. évben megtett kormányzati intézkedé-
sekről szóló Jelentés235, amely utóbbi alapján a 2008. évben kidolgozásra benyújtásra 
került a Nemzeti Ifjúsági Stratégia (a továbbiakban: NIS)236. A NIS-t az Országgyűlés 
2009 októberében fogadta el.

0.1.3. Tervezési feltételek

A tervezési mandátumban foglaltak szerint az ITFK a lehetőségekhez képest illesz-
kedjen a NTS és a NSS, valamint a párhuzamosan készülő NIS vonatkozó részeihez, 
továbbá tárgyalja a fenntarthatóság, az esélyegyenlőség és a határon túli kapcsolatok 
horizontális tárgyköreit. Az egyes szakterületek közötti ütközés esetén a SZMM tárca-
szempontjait kellett figyelembe venni.

0.2. a koncepcióalkotási folyamat

AZ ITFK a jelenlegi helyzet alapos feltárását tekinti kiinduló alapnak, azonban egyben 
értékközpontúságot is képvisel. Az ITFK az életminőség javítását tűzte ki célul, és a 
majdani fejlesztési irányok meghatározását elsődlegesen az ifjúság, másodlagosan pe-
dig a turizmus számára fontos értékek alapján kívánja felvázolni.

Az ITFK készítéséhez szükséges tudás- és tapasztalati bázist elsősorban az azt kidol-
gozó szakértő új szemlélete, valamint az ifjúsági szakterület vezetőinek és szakértőinek 
tudása képezte. Ezt egészítette ki a kutatások, felmérések során a véleményformálók 
által megfogalmazott tudás, tapasztalat is. 

Az ITFK kidolgozása 2008 májusában kezdődött meg. A helyzetelemzés során fel-
használásra kerültek a 2005-2007. években készült (közigazgatási régiós bontású) re-
gionális ifjúsági helyzetelemzések, a 2006. évben készült (turisztikai régiós bontású) 

regionális turizmusfejlesztési stratégiák, valamint az ifjúsági és a turisztikai szakterüle-
tek releváns 2004-2008. évi kutatásai, felmérései. A helyzetelemzésre épülve kijelölés-
re kerültek a fő célok. Az ITFK 2010. február hónapban nyerte el jelenlegi formáját.

0.3. lehatárolás és értelmezés

0.3.1. az ifjúsági korosztályok jellemzői141a

0.3.1.1. Életkor szerinti szakaszolás
A gyermekek és fiatalok korosztályi értelmezésére számos – a korosztályok pszicho-
lógiai, szociológiai, biológiai szakaszait figyelembe vevő és egyéb, pl. statisztikai célú 
– szakaszolás és azt meghatározó elméleti alap született. Az ifjúságügy aktuális ér-
telmezésében az egyes korosztályok szakaszolása és megnevezése a következő (az 
átlapolódás miatt a szakaszhatároknál egyes szakterületek esetében alkalmazott ma-
gasabb évszámok zárójelben szerepelnek):

0-1 év újszülött és csecsemőkor• 
1-3 év kisdedkor• 
3-6 év óvodás kor• 
6(7)-10 év kisiskolás kor• 
10(11)-14 év serdülőkor• 
14(15)-18 év kamaszkor• 
18(19)-29(30) év fiatal felnőttkor.• 

A gyermekek és fiatalok életkori elhatárolása a magyar jogban nem egységes: míg 
az ENSZ – Magyarországon 1991-ben törvénnyel kihirdetett – gyermekjogi egyezmé-
nye207 a 18. életévben, addig az 1997. évi gyermekvédelmi törvény202 a Ptk. 12. §-ára 
(kiskorú) hivatkozással a 14. életévben jelöli meg a felső korhatárt.

A gyermekvédelmi törvény további szakaszolásokat is bevezet, így alkalmazásában 
fiatalkorúak a 14-18 év közöttiek, míg fiatal felnőttnek a 18-24 év közötti (a felső kor-
határt el nem érő) személyek minősülnek.

0.3.1.2. Korosztályi jellemzők
óvodás kornak nevezzük én-tudat kialakulásától az iskolára való alkalmasság kifejlő-
déséig terjedő szakaszt (a korábbi korosztályok nem tartoznak az ifjúságügy szorosan 
értelmezett korosztályaihoz). Az óvodás kort a kutató, fürkésző magatartás, a világ je-
lenségeire való rácsodálkozás jellemzi, s ez a gondolkodásban végbemenő óriási fejlő-
dést jelzi (megjelenik az analízis, a szintézis, a sorba rendezés és a csoportosítás, illet-
ve bizonyos ok-okozati összefüggések felismerése). Ebben az időszakban bontakozik ki 
a gyermek identitásának élménye, szókincse pedig óriási léptékben bővül. A gyermekek 
együttléte az egymás mellett léttől a tárgyi-térbeli együttműködésig és munkamegosz-
tásig fejlődik és az közös műben (pl. homokvár) ölt testet. Az óvodás kori tevékenység 
legfőbb formája a – számos formájú – játék. 

kisiskolás kornak nevezzük az iskolaérettség kialakulásától a pubertáskor kezde-
téig tartó szakaszt. Ebben a korszakban – a játék fokozatos feladásával – a produktív 
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jellegű tevékenységek végzése válik jellemzővé. A gyermek helyzete az iskolai életút 
megkezdésével megváltozik a társadalomban. A család mellett ott ismerkedik meg az 
adott társadalmi kultúra normarendszerének eszközvilágával. A gyermek fejlődését do-
minánsan a társadalmi hatások veszik át, ennek következtében a szocializáció felgyor-
sul. Az analitikus (elemző) látásmód kifejlődésének következményeként kialakulnak az 
alapvető intellektuális készségek és magatartásmódok. Megjelenik a szociális érzelmek 
(pl. emberszeretet, hazaszeretet) átélésének képessége. A kisiskolás kor egyik legfőbb 
tevékenysége a tanulás. A gyermekek csoportélete fejlett, az együvé tartozók csoport-
ja strukturálódik, szerepek, intézményes formák különülnek el. Ezt a korszakot egyre 
aktívabb szabadidőtöltés jellemzi, a csoportos szabályjátékok és a sportolás mellett 
erősödik az olvasási érdeklődés.

serdülőkornak nevezzük a gyermekkor utolsó, 14 éves korig tartó szakaszát, 
amelynek fő jellemzője a gondolkodásban történő szemléletváltás. A korábbi konkrét 
műveleti szintet a formális műveleti szint váltja fel. Ennek eredményeként megszület-
nek: az okfejtés, az ítélet, a szintézis, az absztrakció. A gondolkodás hipotézis-sorokból 
és módszeres igazolásokból áll. A kultúrák különbözősége, amelyben egy adott gyer-
mek találja magát, szükségessé teszi, hogy a tanulás rugalmas legyen. Az iskoláskor 
megfelelő időt biztosít arra, hogy a személy megismerje specifikus kultúrájának útjait, 
megtanulja a mentális és a társas alkalmazkodást.

kamaszkornak a hazai szakirodalom hagyományosan a 15-18 életévek közötti kor-
szakot nevezi, jóllehet a biológiai kamaszodás már a serdülőkorban elkezdődik.

A kamaszkor a hűség kialakulásának korszaka, melyben az egyének a társadalmi 
identitásukat keresik és azt szeretnék megtalálni úgy, hogy hűek lehetnek önmaguk-
hoz, és a szocializáció során átvett kulturális értékvilágokhoz, normarendszerekhez, 
azok ellentmondásaival együtt. Az identitás krízisei esetén a serdülők a dilemmák meg-
oldása és a feldolgozás miatt a kortárscsoporthoz fordulnak.  Ugyanakkor e korszakban 
történik meg olyan új képességek kibontakoztatása, amelyek által a serdülőből a dön-
téseiért és a tetteiért felelős, másokkal törődő felnőtt válhat. Ezekben az években az 
iskola a munkaerőpiac által elvárt tényezők (pl. szakismeretek, nyelvi-kommunikációs 
kompetenciák) megszerzésének és kialakításának legfontosabb terévé válik. Az iskola 
mellett egyre nagyobb szerepet kap a szabadidőtöltés, amely az önmegvalósítás jellegű 
élménytársadalom megjelenéséhez vezet. E világban a piac már a serdülőkre is tudatos 
fogyasztóként tekint.

fiatal felnőttkornak nevezzük a felnőtté válás útjának utolsó szakaszát, amikor 
a fiatalok jogilag és biológiailag már felnőttnek tekinthetők, gazdasági függetlenedés 
tekintetében azonban csak részlegesen. Ez az életszakasz nem határolható le konkrét 
életkorral, hanem egy speciális társadalmi pozíciót jelöl. A posztmodern társadalmakban 
a fiatal felnőtt életszakaszt az jellemzi, hogy a fiatalkor a gazdasági és szociokulturális 
tényezők hatására tovább tart, az életutak nemlineárissá válnak, a különböző szere-
pek összekeverednek, továbbá a hagyományos közösségi modellek fokozatosan teret 
vesztenek, az egyéni életutak pedig egyre individuálisabbá válnak. Ezt az életszakaszt 
tehát – túlnyomórészt a hosszabb képzési idő (lásd pl. a bolognai folyamat szerinti 
alap- és mesterképzésre való átállás hatásait) és a kései munkavállalás miatt – a felnőtt 
státusz jogainak és kötelezettségeinek késleltetett vállalása jellemzi. A szülői háztól 

való leválás alapját megteremtő gazdasági önállóság elodázódik, s emiatt a táradalom 
felmenti a fiatalokat a felnőtté válás keretei alól. Így a fiatal felnőttkor akár 40 éves 
korig is kitolódhat.

0.3.2. ifjúsági tevékenységek141b

0.3.2.1. A szabadidő értelmezése
A szabadidő az egyén idejének azon szakasza, amely alatt azt csinál, amit akar. Kü-
lönbséget kell tenni az objektív és a szubjektív szabadidő között. Objektív szabadidő 
pl. a pihenőnap, szubjektív szabadidőnek azonban csak az minősül, amelyben az egyén 
úgy gondolja, hogy független bármiféle külső kényszertől és ura saját helyzetének, 
tehát a szubjektív szabadidő nem az időben és nem a cselekvésben, hanem magában 
a cselekvőben létezik! Így a szubjektív szabadidő inkább személyes elkötelezettség, 
mintsem a körülmények kínálta lehetőség.

Az ifjúsági szabadidő a felnőttkor próbaideje: az autonómia, az önigazgatás és ön-
megvalósítás színtere, ahol leginkább mutatkozik meg a multiidentitás (sokfelé kiala-
kuló kötődés).141a 

0.3.2.2. Az ifjúsági tevékenységek rendszerezése
Az ifjúsági tevékenységek egzakt leírása az ifjúsági munka, ifjúsági szakma és ifjúság-
ügy fogalomkörök értelmezésével valósítható meg, egymáshoz való viszonyuk pedig 
egy háromrétegű hagymahéj-modellel ábrázolható (lásd az 1. ábrát).

1. ábra: Az ifjúsági tevékenységek hagymahéj-modellje141b
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Ifjúsági munka

Egyén/
közösség

a vertikális
megközelítés

a horizontális
megközelítés



20 21

A modell középpontjában maga az egyén (illetőleg közössége) áll, akiről az ifjúsági 
tevékenység tulajdonképpen szól. Az első (belső) hagymahéjon belül azon tevékeny-
ségek találhatók, amelyek közvetlen szereplője az egyén (közösség). E megközelítés a 
vertikális ifjúsági munka. A középső hagymahéjon az ifjúsági szakmába tartozik minden 
olyan tevékenység, amely csak közvetett módon kerül kapcsolatba magával az egyén-
nel (közösséggel), „pusztán” szervezi azt, kereteit adja meg, megalkotja szintetizáló el-
méleteit. A külső hagymahéj az ifjúságügy, a horizontális ifjúsági megközelítés terepe.

ifjúsági munkának nevezzük mindazokat a tevékenységeket, amelyek az ifjúsági 
korosztályok és a velük közvetlen kapcsolatban lévő szereplők közötti interakciókban 
jelennek meg. Az érintett korosztályok élethelyzetéből adódó sajátos problémáinak 
megoldását, társadalmi részvételük kialakítását segítő, az ő részvételükre és sajátos 
szakmai eszközrendszerre alapozó társadalom-, közösség- és perszonális fejlesztő, se-
gítő munka. Az ifjúsági munka cselekvési tere (ideje) a szabadidős idősáv, amelyhez 
önkéntesen lehet csatlakozni. Az ifjúsági munka feladata az ifjak szükségleteinek felis-
mertetése, kielégítése (pl. informális tanulás, szolgáltatások, közösségfejlesztés, pro-
jektmenedzselés, ifjúsági érdekképviselet). Szolgáltatási kínálata annyiban különbözik 
az üzleti világ ifjúsági szolgáltatásaitól, hogy (elvben) bárki számára hozzáférhető, ún. 
alacsonyküszöbű szolgáltatás, azaz igénybevétele nem függ pénzügyi vagy egyéb elő-
zetes feltételtől.

ifjúsági szakmának nevezzük mindazon tevékenységek összességét, amelyek tar-
talmukban, módszertanukban a közvetlen ifjúsági munkához segítséget nyújtanak (pl. 
jogi keretek, kutatások, stratégia, szakmai rendszerek, nemzetközi és civil kapcsolatok, 
aktorok). Az ifjúsági szakma feladata tehát az ifjúsági munka hátterének biztosítása. 
Ebben fő partnerei az ifjúságszakmai közösség és az állam (kormányzat, önkormány-
zat) ifjúsági szelete.

ifjúságügynek nevezzük az ifjúsági tevékenységek határterületeit, itt találhatóak 
más szakmák ifjúsági vonatkozásai, kapcsolódási pontjai (pl. család, oktatás, egészség 
és sport, környezet, kultúra, turizmus).

0.3.3. az ifjúsági turizmus szempontjából releváns ifjúsági 
tevékenységek141b

0.3.3.1. Az ifjúsági munka ifjúsági turizmus szempontjából releváns területei
1. Az informális tanulás olyan tanulási forma, ahol maga a tanulás, mint folyamat 
elvész a más jellegű cselekvésben, tartalmakban (pl. tapasztalati úton elsajátított tu-
dás). A formális-nonformális-informális tanulási módszerek háromszögében az ifjúsági 
területen leginkább ez utóbbi a jellemző. Az ifjúságsegítés tervezett tanulási (pedagó-
giai) folyamat, amely az informális mellett alkalmazza a nem-formális és adott esetben 
a formális pedagógiai módszereket.

Ide tartozik a hagyományos gyermek és ifjúsági táboroztatás, üdültetés, ifjúsági 
fesztivál és ifjúsági rendezvényszervezés, ha az nem illeszkedik (ifjúságsegítő) peda-
gógiai folyamatba.

2. Az ifjúsági szolgáltatás a köz számára nyújtott olyan szolgáltatás, amely a felnőtté 
váló nemzedékek különféle életkorban, különféle módon jelentkező szükségleteihez és 
megnyilvánulásaihoz kapcsolódik, feltéve, hogy adott szakmai (pl. jogi, pszichológiai) 
és ifjúsági (fejlesztő-szocializáló) követelményeknek egyaránt megfelel. Ide tartozik 
minden, ami nem közvetlenül, hanem szolgáltatásokon keresztül támogatja a társa-
dalmi folyamatok megértését, és az ifjúsági korosztályok azokba való aktív bekapcso-
lódását.

Ide tartoznak az (ifjúságsegítő) pedagógiai folyamatba illeszkedő egynapos és több-
napos programszolgáltatások (pl. ifjúsági fesztivál, ifjúsági rendezvény, gyermek és 
ifjúsági táboroztatás, üdültetés), továbbá a helyhez kötött (irodai), mobil vagy távoli 
(pl. telefonos) információs és tanácsadási szolgáltatások (pl. Zöldpont Nyári Vakációs 
Szolgálat).

3. Az ifjúsági közösségfejlesztés, mint ifjúságsegítő tevékenység lényege a felnőtté 
váló személy társas környezethez való alkalmazkodásának és az egyén választási ké-
pességének „tanítása”. A közösségfejlesztés a közösségekben rejlő és az egyén lehe-
tőségein túlmutató erő, mint közös erőforrás megtapasztalását segíti elő. A terület az 
ifjúsági csoport (pl. országjáró diákkör, természetjáró szakkör) létrejöttével és fejlesz-
tésével foglalkozik.

4. Az ifjúsági projektek menedzselése az ifjúsági specifikumok figyelembevételé-
vel történő projektmenedzselés, így a korosztály érdekében és a korosztály számá-
ra szervezett programok (pl. fesztivál, rendezvény, tábor, képzés) kezdeményezése, 
megtervezése, megszervezése, lebonyolítása-vezetése, megvalósulásának ellenőrzése, 
valamint lezárása (pl. EFOTT).

5. Az ifjúsági érdekképviselet mindazt a munkát jelenti, amellyel az ifjúsági kor-
osztályok tagjai és képviselőik megpróbálják az ifjúságot érintő döntéseket, illetve a 
döntéshozó személyeket és intézményeket az ifjúság érdekében befolyásolni. Ide tar-
tozik továbbá az ifjúságügy érdekében végzett lobbytevékenység is, ami folyhat akár 
profitorientált, akár non-profit keretek közt (pl. Magyarországi Ifjúsági Szállások Szö-
vetsége, Táboroztatók Országos Egyesülete).

0.3.3.2. Az ifjúsági szakma ifjúsági turizmus szempontjából releváns területei
1. Az ifjúsági tevékenységek jogi keretei a specifikus ifjúsági területű, továbbá a 
teljes joganyagban az ifjúsági szemléletű jogalkotást (együtt: ifjúsági jogalkotás) és a 
jogérvényesülés vizsgálatát ölelik fel (pl. táboroztatás egészségügyi feltételei221, 224).

2. Az ifjúsági kutatások területéhez alapvetően a társadalmilag tagolt ifjúsági ré-
tegeknek, magának a rétegződésnek, az ifjúság lokális metszeteinek, követendőnek 
tartott minták, szabadidős- és munkatevékenységek (pl. az ifjúság üdülési, utazási 
szokásai101-102, 118, 137-138, 171, 173) mentén szerveződő kis és nagy csoportjainak vizsgálata 
tartozik. E területen kell áttekinteni az ifjúsági kutatások módszertanát és ide tartoznak 
az összehasonlító elemzésekkel kapcsolatos kérdések is.107, 134, 157
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3. Az ifjúsági stratégia (NIS) a társadalom és részei ifjúsági szempontú cselekvései-
nek adott célok szerinti hosszú távú összerendezése, és az erőforrások ennek szolgála-
tába állítása. A NIS (2009-2024) alárendelt stratégiája lesz az ifjúsági turizmus fejlesz-
tési stratégiája, amelyet az Ifjúsági Turisztikai Fejlesztési Koncepció (jelen tanulmány) 
alapoz meg.

4. Az ifjúságszakmai rendszerek területe foglalkozik az ifjúsági közfeladatok defi-
niálásával és működésével, határozza meg és értékeli azok indikátorait. Ide tartozik 
az ifjúságszakmai rendszerek (a pályázati rendszertől a kormányzati fejlesztő tevé-
kenységig) működésének vizsgálata, beleértve a humán rendszereket, a finanszírozási 
rendszereket és az intézményi-államigazgatási rendszereket. Témáit tekintve ide tar-
toznak a politikai, igazgatási, fejlesztői, pályázati, monitoring rendszerek, azok ered-
ményességének és hatékonyságának vizsgálata (pl. ifjúsági szálláshely-fejlesztési és 
táboroztatási pályázatok).

5. A nemzetközi ifjúsági tevékenység területe foglalkozik a tevékenység céljával, 
tartalmával, módszereivel, formáival (pl. határokon átívelő együttműködések), a kere-
teket adó intézményekkel, szervezetekkel, azok működésével, támogatási programjai-
val (pl. határon túli magyar gyermekek magyarországi táboroztatása).

6. A civil ifjúsági tevékenység a nonprofit szektort alkotó civil szervezetek önkén-
tes tevékenysége. A terület a civil szektor ifjúsági szegmensének törvényszerűségeit, 
jelenségeit, az ott folyó ifjúsági munkát dolgozza fel (pl. ifjúsági tevékenységgel /is/ 
foglalkozó turisztikai/természetjáró egyesületek és azok szövetségei).

7. Az ifjúsági tevékenységek aktorai azok az ifjúsági korosztályok környezetében 
tevékenykedő személyek, akik a korosztállyal közvetlen kapcsolatban állva aktív, konk-
rét szerepvállalással segítik elő az érintettek felnőtté válását. A közreműködők lehetnek 
természetes és laikus segítők vagy szakmailag felkészült (részben felkészült) segítők, 
és az ifjúsági szakma szereplői. Természetes és laikus segítők a család, rokonok, bará-
tok, önkéntes segítők (pl. táboroztatásban közreműködő személyek), míg szakmailag 
felkészült segítők a pedagógusok, szabadidőszervezők, edzők, szakkörök, csoportok 
vezetői, animátorok (pl. ifjúsági túravezető). Az ifjúsági szakma szereplői a közigazga-
tásban, tudományban, kutatásban, politikában, kultúrában, médiában ifjúsági szakte-
rületen dolgozó, illetve ifjúsági korosztályokat érintő kérdésekkel (is) foglalkozó sze-
mélyek és közreműködő szakértők (pl. szabadidő-szervező, ifjúsági turisztikai referens/
szakértő).

0.3.3.3. Az ifjúságügy ifjúsági turizmus szempontjából releváns területei
1. A család és az ifjúság összefüggéseinek rendszere időben három fázisra (primer 
család, leválás, saját családalapítás) különül. A primer család szerepe alapvető fon-
tosságú a létfeltételek és az iskoláztatás biztosításában, valamint az értékek, normák 
közvetítésében. Mindez a családi szabadidőtöltésben is testet ölt (pl. gyermekes családi 
üdülés és -utazás).

2. Az oktatás rendszere a formális tanulást helyezi előtérbe. A közoktatásban a pe-
dagógiai folyamatba a NAT keretei között többféle, turisztikai vonatkozással is bíró 
tevékenység illeszthető be (pl. tanulmányi kirándulás, erdei iskola 119, 181 ). Ezek a prog-
ramok a tanulásszervezési, nevelési értékek mellett esélyegyenlőségi tényezőként is 
jelentősek. Egyre jelentősebb a XXI. századi követelményeknek megfelelő közép- és 
felsőfokú szakképzés (pl. turizmus, vendéglátás) szerepe.

3. Az egészségügy számos ponton kapcsolódik a felnőtté váláshoz. Az egészségi ál-
lapot kiemelt indikátorai az életminőség egészséggel kapcsolatos mutatói, valamint 
az ifjúság egészségmagatartása. A 30 éven aluli korosztályok egészségi állapotának 
javulásában, életkilátásaik és az egészséggel kapcsolatos életminőségük kedvező ala-
kulásában a prevenciónak van a legfontosabb szerepe. Az egészségmagatartás ebben 
az életkorban szinte teljes mértékben az egészségügyi rendszeren kívül alakítható, 
formálható (pl. wellness191).

Az egészséges életmód és a közösségteremtés egyik legjobb eszköze a sport, amely 
fontos szerepet játszik a fizikai és mentális egészség megőrzésében, az egészségtu-
datos magatartás kialakításában. Életvezetési technikák és módszerek közvetítője, a 
nevelés speciális eszköze. A rekreációs sporttevékenységet végzők nagy része nem 
szervezeti keretek között, hanem egyénileg, családban, valamint baráti társaságban, 
illetve létesítményhez nem kötötten, a szabadban szokott sportolni. Itt azonban nem 
a sportszakmai értelemben vett (versenyszerű) sportról, hanem testmozgásról, sza-
badidős mozgásaktivitásról beszélhetünk (pl. természetjárás és annak egyes módjai: 
gyalogtúrázás, kerékpáros túrázás, vízitúrázás, sítúrázás).

4. A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyek-
nek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember 
egészsége, életminősége szempontjából; e nélkül nem tartható fenn az emberi tevé-
kenység és a természet közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk 
egészségét, a jövő generációk létét és számos faj fennmaradását.

A természeti területek épségében évtizedek óta egyre jelentősebb károkat okoz a 
tömegturizmus. E káros folyamatok megállítása érdekében a világ természetvédelmi 
szervezetei kezdeményezték az ökológiai turizmus (ökoturizmus) kritériumrendszeré-
nek kialakítását. Az IUCN Ökoturizmus Programja szerint az ökoturizmus a környezetért 
felelősséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, 
azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése 
céljából, úgy, hogy kíméli azokat a látogatás hatásainak mérséklésével, valamint a he-
lyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz való juttatásával. 126, 204 Az ökoturizmus 
fogalmába több, eddig nem említett ifjúsági turisztikai vonatkozású tevékenység is be-
letartozik (pl. nemzeti parkok, barlangok, tanösvények felkeresése, utazás erdei vas-
úttal, lovas turizmus).192

5. A szabadidő eltöltésének módja, az ifjúsági korosztályok értékrendszere és az alapvető 
kompetenciák elsajátításának esélye között erős a kölcsönhatás. Az ifjak többsége a kul-
túra befogadására motiválatlan. A kulturális tevékenységek (pl. kulturális intézmények 
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és rendezvények látogatása, írott és elektronikus médiafogyasztás) közötti válogatás, 
azok mélysége, intenzitása meg sem közelíti az elvárható mértéket. Az ifjúsági kultúra 
számos további megnyilvánulási lehetőséggel bír (korosztályi kommunikáció, öltözet, al-
ternatív magatartásminták és kifejezőeszközök, sajátos fogyasztói magatartás).

Az ifjúsági turizmus több kulturális vetülettel bír (pl. nem korosztályi jellegű kulturális 
programok, turista irodalom), bár ezek egyike sem szerepel a befogadói tevékenység-
lista élvonalában.

6. A turizmus, mint a szabadidő eltöltésének egyik módja, rendelkezésre álló lehetősé-
geinek (intézményrendszer, széles értelemben vett infrastruktúra és elkülönített forrá-
sok, pl. TC 5%) az ifjúság részére való hozzáférhetővé tételével segítheti a korosztályi 
turisztikai tevékenységek előmozdítását.

Az ifjúsághoz kapcsolódó tevékenységek sajátos szerkezeti modellbe rendezettek. 
Az ifjúsági turizmus ezzel analóg, ifjúsági szemléletű megközelítést tükröző szerkezeti 
modelljét a 2. ábra mutatja be.

Az ábra három, szektorokra osztott gyűrűből áll. Az elsődleges (ágazati, vertikális) 
tevékenységeket összefogó belső gyűrű elnevezése ifjúsági turisztikai munka, az ifjú-
sági turisztikai munka közvetlen hátterét biztosító, középső gyűrű elnevezése ifjúsági 
turizmus szakma, míg a más szakmák ifjúsági turisztikai kapcsolódási pontjait jelentő 
(ágazatközi, horizontális) tevékenységeket összefogó külső gyűrű elnevezése ifjúsági 
turizmus-ügy. 

A gyűrűmodell szerint az ifjúsági turizmus kulcstevékenységei a gyermek- és 
ifjúsági táborozás, üdülés, valamint ifjúsági fesztivál- és rendezvénylátogatás.

A modellből jól látható, hogy az ifjúsági szemléletű megközelítés szerint különbség-
tétel nélkül, egységesen az ifjúsági turizmus határterületeit képezik az alábbi te-
vékenységi módok: gyermekes családi üdülés és utazás, erdei iskola, erdei vasutazás, 
nemzeti park-látogatás, tanulmányi kirándulás, természetjárás, wellness.

0.3.4. az ifjúsági turizmus lehatárolása

Az ifjúsági turizmus összetett fogalom. Meghatározására az elmúlt két évtizedben szá-
mos kísérlet történt, közmegegyezést hozó definíció azonban – kellő elméleti megala-
pozottság hiányában – mindez ideig nem született.

Az ifjúságügy az egyént egyszerinek és megismételhetetlennek tekinti, aki társa-
dalmi helyzete és biológiai lényének fejlődése okán is csak fenntartásokkal szorítható 
kategóriákba. A NIS célcsoportja ennek megfelelően a kortárscsoport megjelenésétől a 
másokért való felelősségvállalásig, kb. 8-30 éves korig terjed.

Az ifjúsági turizmus szempontjait figyelembe vevő korosztályi lehatárolás a NIS-től 
annyiban eltérő, hogy az alsó korhatárt 6 évben állapítja meg. Ennek oka, hogy 
a 6 évnél fiatalabb korosztályok tagjainál a turizmus szempontjából releváns ifjúsági 
munka nem értelmezhető (az óvodások nyári „napközi tábora” a településen belül, az 
óvoda, mint bázis igénybe vételével kerül megrendezésre, így az definitíve nem mi-
nősül turizmusnak). Kisiskolás korban azonban a gyermek fejlettsége okán már alkal-
mas arra, hogy részt vehessen a lakóhelytől eltérő településen, a szülőktől elkülönült 
felügyelet mellett, többnapos szünidei táborozáson, és ennek során lehetőség nyílik a 
vele való foglalkozásra, érdemi ifjúsági munka végzésére is. Fontos, hogy a tábori kí-
nálatból a gyermek – elvileg – már saját maga, egyéni elvárásai szerint választhatja ki 
a megfelelő tematikájú tábort. Mindezek alapján az alsó korhatár az általános iskola 1. 
osztályának megfelelően rögzített.

A felső korhatár meghatározása megállapodás kérdése. A fiatal felnőttkori életsza-
kasznak a már leírt okok (lásd 0.3.1.2. alpont) miatti kitolódása indokolja, hogy az 
ifjúsági turizmusban – a XX. század végén alkalmazott 26. életév helyett – a felső 
korhatár 30 év legyen. Ezeket a korhatárokat támasztja alá a legfrissebb ifjúsági 
szakirodalom is.141c

A turizmus fogalma akként határozandó meg, hogy az felölelje a természetes szemé-
lyek állandó lakó- és munkahelyen kívüli minden önkéntes, meghatározott ideig tartó, 
szabadidős (vagy üzleti célú) helyváltoztatását, valamint az azokhoz kapcsolódó szük-2. ábra: Az ifjúsági turizmus ifjúsági szemléletű szerkezeti modellje (Nagy141b nyomán)
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ségletek kielégítését és szolgáltatások nyújtását. Jelen koncepció az ifjúsági turizmus 
fogalmát a generációs metszet mentén, szélesen értelmezi.

Ennek megfelelően ifjúsági turizmus a 6-30 életév közötti gyermekek és fiatalok által 
folytatott turizmus, így különösen a táborozás, üdülés, ifjúsági fesztivál- és rendezvény-
látogatás, ideértve az országjárást, természetjárást (gyalogtúrázás, kerékpáros túrá-
zás, vízitúrázás), továbbá az oktatás keretei között megvalósuló tanulmányi kirándulást 
és erdei iskola programot, a gyermekes családi üdülést és utazást, valamint egyes 
ökoturisztikai (nemzeti park, tanösvény, kiépített barlang látogatása, erdei vasutazás, 
lovas turizmus), wellness (élményfürdőzés) és sporttevékenységeket (barlangászás, 
hegymászás, sítúrázás, vadvízi evezés).

Természetesen ez a definíció is a turizmus általános fogalmán alapul, melynek kö-
vetelménye az „állandó tartózkodási környezet” elhagyása, így a lakóhelyi strandolás, 
vagy a napközis tábor értelemszerűen nem tartozik az ifjúsági turizmus fogalmába.

A koncepció ennek megfelelően szélesen értelmezi az ifjúsági turisztikai infrastruktú-
ra fogalmát is. Ennek megfelelően ifjúsági turisztikai infrastruktúra az ifjúsági turizmus 
céljait kizárólagosan vagy célzottan, érdemben támogató infrastruktúra, így különösen 
a gyermeküdülő, gyermek és ifjúsági tábor, ifjúsági szálló és más szálláshelyek, továb-
bá a szabadidős programok eltöltését elősegítő fizikai (jelzett turista útvonalak, tan-
ösvények, bemutatóhelyek), eszköz (kölcsönzők) és információs (táblák, kiadványok, 
weblapok) infrastruktúra.

0.4. a koncepció pozicionálása

Az ITFK olyan koncepcióként szolgál, amely egyben előkészíti, illetve megalapozza az 
ifjúsági turizmus szabályozásához szükséges jogszabályok megalkotását és kijelöli azok 
főbb tartalmát is. A koncepció megvalósítása érinti az összes, ifjúsági turizmusban ér-
dekelt csoportot: a szűken értelmezett ifjúsági szakmán túl az ifjúsági turizmus ügyével 
kapcsolatba kerülő ágazatok, területek is idetartoznak. 

Az ifjúsági turizmus interszektorális volta miatt a célok elérése csak együttes fellé-
péssel oldható meg: a koncepción alapuló stratégia kidolgozása és megvalósítása az 
állam részéről ennek megfelelően kormányzati szintű koordinációt igényel az érintett 
minisztériumok felelősségének kijelölésével.

Az ITFK időhorizontja 2010-2025, amely igazodik a Nemzeti Ifjúsági Stratégia időho-
rizontjához. 

Az ITFK szerkezete 8 fejezetre tagozódik. A struktúra fejezeti felépítése és számozá-
sa – a Módszertani útmutató187 „Koncepció”-ra vonatkozó előírásai alapján, a későbbi 
továbbfejleszthetőség érdekében – a következő:

0. Előzmények
1. Helyzetelemzés
2. SWOT elemzés
3. Célállapot (jövőkép) 
4. Stratégiai alternatívák
5. Mutatók

9. Konzisztencia és koherencia vizsgálat
10. Ex-ante értékelés

Az Előzmények című fejezet bemutatja a koncepció hátterét, és meghatározza a vizs-
gált területet. A helyzetelemzés és a SWOT elemzés egyaránt hozzájárulnak a terület 
megismeréséhez, melyek a stratégia-készítés inputját adják. A célállapot (jövőkép) fel-
vázolása, majd a stratégiai alternatívák meghatározása alkotják a koncepció következő 
fejezeteit. Ezek meghatározzák az ifjúsági turizmus középtávú céljait, fejlesztési terü-
leteit. A koncepciót a lehetséges mutatók tágabb körének felvázolása zárja (terjedelmi 
okokból jelen anyagban a 4-5. fejezetek csak kivonatosan, a 9-10. fejezetek pedig nem 
kerülnek közzétételre).

1. HElyzETElEMzés

 1.1. az ifjúsági turizmus szakterület bemutatása

1.1.1. az ifjúsági turizmus története a kezdetektől az első
világháborúig

Az ifjúsági turizmus kezdetei a középkor homályába vesznek. Az egyetemi tanulmányo-
kat folytató fiatalok korai (XIII.-XV. századi) turistáskodásáról adatok nem ismeretesek, 
a tátrai turistaélet kezdeti, XVI. századi időszakában azonban már fiatalok is vágtak e 
tájnak. 

Az eperjesi Bocatius professzor 1596-ban azzal a kéréssel fordul a késmárki rektor-
hoz, Kunsich Ádámhoz, hogy tanítványaival a Tátrába teendő kirándulása alkalmával 
őket kalauzolja – a tátrai kirándulások tehát akkoriban már nem lehettek rendkívü-
li események.156 Frölich Dávid, későbbi késmárki rektor 1615-ben, 15 éves korában 
két iskolatársával vitte véghez az akkori ismeretek szerinti legmagasabb tátrai csúcs, 
a Lomnici-csúcs megmászását, amelyet 1639-ben, Bártfán megjelentetett „Medulla 
geographiae practicae” c. művében publikált.151 Frölich egyik tanítványa, Daniel Speer 
pedig 1683-ban megjelent „Ungarischer Simplicissimus” c. művében egy 1655-ben he-
gyi vezetővel és diákokkal lebonyolított túra leírását adja közre. 125, 151 

A középhegységek sem maradtak ki az ifjúság turistáskodásából. Az Egyetemi Ma-
gisztrátus 1777-ben felvett jegyzőkönyve szerint az ifjúság a szánkázást nagy zajjal 
gyakorolja a budakeszi erdőben, Makkos Mária felé gyakran tett kirándulásai alkalmá-
val, tüzet rak és kárt okoz. Emiatt a magisztrátus intőleg, részint fenyítőleg lépett fel.

Az aggteleki-barlang „jegyzőkönyvében” szereplő bejegyzés szerint 1841-ben a 
barlangot meglátogatta a Sajó-Gömöri Nemzeti Esperesség Oskola ifjúsága és annak 
Dlhányi József nevű igazgatója. A könyv a félszáz tanuló névsorát is tartalmazza.125

Az 1867-es kiegyezést követően az ifjúság kirándulása, turistáskodása mind iskolai, 
mind civil szervezeti oldalról egyre jelentősebb támogatást kapott. Míg az iskolák a mai 
fogalmak szerinti egészségmegőrzés, egészséges életmód és természettudományi tan-
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tárgyak (földrajz, biológia) terepi ismeretbővítése céljából, addig a turista egyesületek 
a kalandturizmus szervezése (korábban ismeretlen tájak felfedezése), turista munka 
végzése (szálláshelyek létesítése, túraútvonalak kiépítése), a turista irodalom meg-
teremtése (kalauzok, térképek, folyóiratok) és utánpótlás-nevelés céljából igyekeztek 
bevonni a fiatalságot.

Az első hazai turista egyesület, a Magyarországi Kárpát Egyesület (MKE) 1873 nya-
rán alakult meg a Tátra alján és tevékenységében a magashegyi turizmus fejlesztését 
preferálta. Ebből a szervezetből vált ki 1891-ben a budapesti központú, középhegységi 
irányultságú Magyar Turista Egyesület (MTE), amely 1892-ben létrehozta az Iskola Bi-
zottságot.

A MTE ügyvezető alelnöke, dr. Téry Ödön orvos kampányt indított az iskolai karavá-
nok (caravane scolaire) meghonosítására és kiadta a praktikus tanácsokat és szükséges 
tudnivalókat tartalmazó „Diákturisták útikönyvét”. Diákturista intézményt alapított, en-
nek tagjait igazolvánnyal látta el. Munkássága eredményeként 1898-ra ötvenre emel-
kedett a Felvidéken igénybe vehető „diákszállók” száma.

Erdélyben Hangay Oktáv, a kolozsvári kereskedelmi akadémia tanára alakította meg 
1892-ben az akadémia „Sphaira” nevű sportkörét. Ennek keretében a „sápadt, pince-
növényszerű és gyermekies vonásoktól megfosztott tanulókat, a testi munkát restellő 
s a játékot kerülő ifjakat” vitte kirándulni, kerékpározni, korcsolyázni és néha síelni. A 
csapat első léceit – jobb híján – egy ügyes kezű asztalos készítette, külföldről hozott 
minta alapján.

Az ifjúsági korosztály turistáskodásának hatékony segítésére két évtized alatt több 
turista szervezet jött létre. A Magyar Tanítók Turista Egyesületét 1896-ban alakítot-
ták meg lelkes pedagógusok. Gábor Ignácz tanár 1909-ben hozta létre a Vándordiák 
Egyesületet, amelynek 25 tagjával még abban az évben Eperjestől a Magas-Tátráig 
vándorolt. Ennek sikerén felbuzdulva az I. világháború 1914. évi kitöréséig évente több 
csapatot indított kéthetes vándorlásra, a Felvidék mellett Erdély tájai felé. Fontosnak 
tartotta az utak ismeretszerző jellegét, ezért útközben minden látnivalót – bánya, mú-
zeum, műemlék vagy természeti érdekesség – megtekintettek. A puritán egyszerűség-
gel lebonyolított gyalogutak növelték a résztvevők egymásra utaltságát, a közösségi 
szellemet.125 

Az egyetemi korosztály első önálló egyesületét, a Budapesti Egyetemi Turista Egye-
sületet (BETE) 1909-ben alakították meg a tettre kész fiatalok.151 A BETE 1910-ben 
indította meg a szövetségi jellegű Turistaság és Alpinizmus c. folyóiratot, amely első 
évfolyamától kezdve közölte az ifjúság turistáskodásával kapcsolatos híreket.164

Az ifjúsági turizmus 20. századi története elválaszthatatlan az ország sorsát alakító 
európai és hazai társadalmi-politikai közegtől. Ennek első jeleként az 1910-14 közötti 
időszakban mind jobb-, mind baloldalon megjelentek a fiatalok bevonását célzó szer-
veződések, amelyek az ifjúság turizmusát, természetjárását nem célnak, hanem esz-
köznek tekintették.

A 20 század eleji reformpedagógia bűvöletében Amerikában és Európában is szá-
mos kísérlet történt a gyermek és ifjúsági korosztály iskolai és iskolán kívüli nevelé-
si formáinak megújítására. Ezek tapasztalatai alapján egy angol katonatiszt, Robert 

Baden-Powell 1907-ben kidolgozta egy új, az ifjúságnak és a társadalmi elvárásoknak 
egyaránt megfelelő szerveződés kereteit. A valláserkölcsi kötődésű cserkészet 1910-
ben, az egyes felekezetek spontán csapatalakításai révén tűntek fel Magyarországon. 
A mozgalom a diákturistaság, az iskolai kirándulások szorgalmazásával keltette fel a 
gyermekek, szülők és tantestületek érdeklődését és nyerte el bizalmát. A Magyar Cser-
készszövetséget református, katolikus és izraelita cserkészvezetők alapították meg, 
1912. decemberében.149 A cserkészet által nyert polgárjogot két új tevékenységforma, 
a vízi túrázás és a táborozás, utóbbi a cserkészet pedagógiájának kiemelt fontosságú 
részévé vált.

Egy másik, Magyarországon korábban ismeretlen mozgalom, a német szociáldemok-
rata (baloldali) kötődésű Naturfreunde (természetbarát) mozgalom a Természetbarátok 
Turista Egyesülete (TTE) 1910-ben történt megalakításával honosodott meg. Tagjai az 
ifjúsági korosztály bevonását szükségesnek tartva, elsősorban a társadalom legszegé-
nyebb rétegeinek gyermekei számára igyekeztek megteremteni a természet megisme-
résének és megszeretésének lehetőségét. A gyermekkirándulások résztvevői minden 
hónap első napján találkoztak a Moszkva téren és innen indultak a Szépjuhásznéhoz, 
Makkosmáriára vagy a Normafához. A szintén a szociáldemokráciához kötődő Gyer-
mekbarátok mozgalma a gyermekeken keresztül szándékozott eljutni a szülőkhöz. En-
nek érdekében a kirándulásokhoz, táborozásokhoz anyagi segítséget is nyújtott.125

Még egy fontos turistatörténeti esemény történt a háború kitöréséig: a hazai turista 
egyesületek – hatvan évvel az első egyesület, a MKE megalakítása után – végre meg-
állapodtak egymással a szövetségi tevékenységek szükséges körében, és 1913 novem-
berében megalakították a Magyar Turista Szövetséget.

Az 1914-18 között lezajlott I. világháborúban számos fiatal turista kiválóság vesztet-
te életét a hadszíntereken.

1.1.2. a két világháború között

Az őszirózsás forradalmat követően a Tanácsköztársaság időszakában, 1919-ben került 
sor az elhagyott kastélyokban, villákban a szegény gyermekek balatoni nyári táboro-
zására.

Az 1919-ben kezdődött Horthy-korszak és az 1920. évi trianoni döntés alapvetően át-
rendezte az ifjúsági turizmus társadalmi-politikai környezetét. Míg a turista és cserkész 
szervezetek turisztikai aktivitását az elveszett országrészek miatti revízió eszméje mo-
tiválta, addig a természetbarátok az illegális politikai tevékenység fedésére aktivizálták 
turisztikai tevékenységüket.

Az 1920-as évek második felétől a II. világháború kitöréséig tartó időszak volt a 
hazai turizmus és természetjárás „aranykora”. Számos szálláshely (turistaház) és tu-
risztikai létesítmény épült, a belföldi turisztikai aktivitás pedig minden korábbi szintet 
felülmúlt. 

A Tanárképzőintézeti Gyakorló Gimnázium tanára, Gombos F. Albin az 1928-ban meg-
rendezett Országos Tanügyi Kiállítás alkalmából összeállította az iskolai kirándulások 
anyagát – ezek már az útvonal, felszerelés, elszállásolás, játékok és pihenők tekinteté-
ben pontos adatokat tartalmazó, a helyszíneket és az eseményeket fotókkal illusztráló, 
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jól kidolgozott tematikával bírtak. A középiskolai kirándulások ebben az időszakban már 
tanulmányi jellegűvé váltak, elsődleges céljuk gyűjtemények megtekintése, növény- és 
ásványgyűjtés, vagy valamely fizikai jelenség megfigyelése volt. A térképolvasói és tá-
volságbecslési versenyek bevezetésével bevezette az ifjúsági túravezető-képzést.125

A honi cserkészet I. világháborút követő magára találását intenzív fejlődési szakasz 
követte. A cserkészet a túrázás-táborozás szinte kimeríthetetlen palettáját jelentette, 
melynek főbb turista tevékenységi formái az alábbiak voltak:

őrsi portyázás• 
cserkészkirándulás• 
táborozás (álló-, mozgótábor)• 
különleges táborok (tanyázás, munka-, regős-, tanonc-, téli-, vízi tábor)• 
vezetőképző táborok (őrsvezető és cserkésztiszt-képző tábor)• 
központi táborok (országos-, kerületi tábor)• 
külföldi táborozások (mozgó-, közös-, világtábor).• 

A hazai cserkészet a tevékenysége középpontjába állított táborozással – és az élet-
kornak megfelelően kialakított turisztikai tevékenységével – olyan pedagógiai színteret 
talált és használt fel, amely ideális lehetőséget nyújtott a cserkészet ideológiájának, 
eszmerendszerének és céljainak hatékony közvetítésére. Nem véletlen, hogy a két vi-
lágháború közötti időszak híres vallás- és közoktatásügyi minisztere, Klebelsberg Kunó 
„korunk legnagyobb pedagógiai mozgalmának” nevezte a cserkészetet, mivel az nem 
hangzatos frázisokkal, hanem eleven példaadással nevelt. A közös(ségi) együttlét kere-
teként szervezett táborozás ebből kifolyólag sosem vált az anyagi haszonszerzés tere-
pévé. Mivel azonban a cserkészet legfőbb célja az egyén jellemnevelése volt, a szerve-
zet sohasem szélesed(het)ett tömegmozgalommá, s turisztikai tevékenysége, táborai 
nem váltak nyaralóteleppé, sportteleppé vagy katonai gyakorlóiskolává, mint a korabeli 
amerikai, angol és nyugat-európai államok cserkésztáborai.

A hazai cserkészet sajátos tevékenységi formája volt az 1930-as évek közepétől az 
Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) által biztosított nem cserkész tanoncok 
„korai megrokkanásának megelőzése céljából” szervezett táborozása. Ez nem cser-
kész-, illetve leventetáborozás vagy gyermeknyaraltatás, de nem is szanatóriumi vagy 
gyógyintézeti üdülés, hanem mindkettőből kialakított sajátos táborozás volt, melyet 
a Magyar Cserkészszövetség szervezett és valósított meg, míg a költségeket az OTI, 
illetve a Magánalkalmazottak Biztosítási Intézete (MABI) állta.148

A cserkészek táborozásairól 1923-tól maradtak fent adatok, mivel a Magyar Cser-
készszövetség attól kezdve az Országos Táborozási Bizottság útján engedélyhez kötöt-
te és felügyelte a cserkészcsapatok táborozását. 1925-től táborozási főtitkár gyűjtötte 
és dolgozta fel a csapatok táborozási beszámolóit. A cserkésztáborozások gyakorlata 
jelentős hatást gyakorolt a hazai belföldi turizmus fejlődésére is. A követésre alkal-
mas példamutatás mellett a cserkészek táborba vonulása, a szülők tábori látogatásai, 
a táborozók cserkészkötelékben tett kirándulásai jelentősen hozzájárultak a szárnyát 
bontogató idegenforgalom növekedéséhez. A cserkészet főbb háttérintézményeit 1927-
ben hozták létre. Ezek: a Hárshegyi Cserkészpark, a Cserkészház, a Cserkészbolt Szö-
vetkezet és az Újpesti Központi Vízitelep.

A honi cserkészmozgalom történetének egyik csúcspontját az 1933. évi, Gödöllőn 
megrendezett IV. Jamboree jelentette. A kéthetes világtáborozás, amelyen 18.614 ma-
gyar és 7.617 külföldi cserkész vett részt, színvonalas megrendezésével világszerte el-
ismerést váltott ki. Ennek az évnek a végén a szövetséghez 38.371 cserkész tartozott. 
Létszámuk 1941-ben érte el csúcspontját, akkor 57.436 tagja volt a szövetségnek. A 
legtöbb cserkész, 20.284 fő 1943-ban táborozott a szövetség kereteiben.148

Budapest Székesfőváros a 30-as években több alkalommal, jelentős anyagi támoga-
tást nyújtva összesen 78 központi, iskolaközi kirándulást szervezett, amelyeken 500-
2.000 fiatal vett részt. Külön vonatokat indítottak a lányoknak és a fiúknak. Úti célként 
a Vértes, a Mecsek és Esztergom is szerepelt. A résztvevők részletes útmutatót kaptak 
kézhez, amely egyben vonatjegyként is szolgált. Az útmutató vázlatos térképet, kalauzt 
és hasznos tanácsokat tartalmazott. A tömeges utaztatás olcsóságánál fogva elérhető 
volt a szegényebb rétegek gyermekei számára is.125

Számos más ifjúsági szervezet is működött a két világháború közötti időszakban, 
ezek közül említésre méltó a szintén külföldi (angol protestáns) minta alapján létreho-
zott, 1926-tól református, evangélikus és felekezetközi ágra tagozódó Keresztyén Ifjú-
sági Egyesületek Szövetsége (KIE), amely1931-től a 12-15 éves serdülő fiúk számára 
„KIE Úttörők” néven szervezett mozgalmat. Jelszavuk: Előre!, jelvényük pedig a „KIE” 
betűket tartalmazó lobogó fáklya volt. Munkájuk eszközei között fontos szerepet kapott 
a játék, kirándulás, táborozás, sport és testedzés.149

A II. világháború évei alatt a természetjárást egyre inkább a honvédelem szolgálatá-
ba állították. Egy vezércikk ezt a következőképpen fejtegeti (kivonatos ismertetés): 

„Kárpáti harcaink bizonyítják, hogy a turistaság és a honvédelem kapcsolata igen 
szoros. A turistaság gyűjtőfogalmában több sport húzódik meg, amelyek többé-kevés-
bé függetlenek egymástól. Ide számítjuk a természetjárást, a különösebb szakképzett-
séget nem igénylő, legfeljebb bizonyos gyakorlatokat megkívánó gyaloglást. Másodsor-
ban a hegymászást, a már sokkal nagyobb előképzést igénylő magashegyi szikla- és 
jégmászást; végül a téli természetjárást, a síelést.

A hegyivadászok kiképzésének lényeges része nem egyéb, mint a turistaság felsorolt 
sportjainak gyakorlása, valamint mindaz, ami ezekkel összefügg. Értem ezalatt a nyári 
és téli táborkészítést, térkép, tájoló, magasságmérő használatot, stb. A vérbeli turista 
katonai szolgálata alatt mélyebben merülhet el kedvenc sportjában, mint polgári éle-
te alatt. Amire „civil” korában szabadságát kellett felhasználni nagy anyagi áldozatok 
árán, az katonai szolgálata alatt mindennapi kenyerévé válhatik.

Természetes, hogy a hegyivadászok érdeklődése első sorban az ifjúsági turistaság 
felé fordul. Nekünk nem közömbös, hogy milyen utánpótlást kapunk, amiből az elite-
csapatot kell képeznünk. Érthető, hogy lelkes és többé-kevésbé kiképzett turista fiata-
lokból kevesebb fáradsággal ugyanolyan, vagy azonos fáradsággal lényegesen nagyobb 
eredményeket hozhatunk ki. Amennyire kívánatos, hogy a repülésben képzett ifjak 
a légierő hajózó személyzetéhez vagy a lovas leventék valamelyik lovas alakulathoz 
kerüljenek, annyira fontos az is, hogy a turistaság sportjaiban képzett ifjak a hegyiva-
dászokhoz nyerjenek beosztást. Az újabb idők gyakorlati tapasztalata azt mutatja, hogy 
az első vonalban alkalmazásra kerülő, nem hivatásos katonák életkora célszerűen nem 
haladhatja meg a 30. életévet.” 139
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Az 1939-1945 közötti években lezajlott II. világháború a „többé-kevésbé képzett tu-
rista fiatalok” körében is nagyszámú áldozatot követelt.

1.1.3. a második világháborútól a rendszerváltásig

A II. világháború befejeződése, Magyarország és a környező államok szovjet befolyási 
övezetté válása ismét alapvetően átrendezte az ifjúsági turizmus társadalmi-politikai 
környezetét. Az újjáépítési időszakban megkezdődött politikai harc eredményeként 
1948-ig több lépésben feloszlattak minden, nem baloldali kötődésű civil szervezetet, 
így a turista és cserkész szervezetek fiataljai vagy az új, baloldali ifjúsági és turista 
szervezetekben – Magyar Úttörők Szövetsége (1946, MÚSZ), Magyar Természetbarát 
Szövetség (1948, MTSZ) –, vagy kis részben szakmai szervezetekben és zárt egyházi 
közösségekben tevékenykedhettek tovább. A civil szféra államosítása 1950-ben, a fel-
oszlatott szervezetek vagyonátadásával zárult le, így pl. az egyesületi menedékházak a 
Turistaházakat Kezelő Nemzeti Vállalathoz (TKNV) kerültek.

A „keleti blokk” és a nyugati államok, illetőleg Jugoszlávia határán az 1949-89 közötti 
időszakban – 1956 kivételével – nem volt szabad az átjárás. A vasfüggöny, a hozzá 
kapcsolódó határsáv és az erdészeti előírások az ország jelentős területén nehezítették 
vagy tették lehetetlenné a szabad mozgást.

A szabad mozgás erdőterületen történő „becsatornázására” jellemző az Országos Er-
dészeti Főigazgatóság vezetőjének – a Magyar Testnevelési és Sporttanács elnökével 
egyetértésben kiadott – 17/1961. (Erd. É. 20.) OEF számú utasítása az erdőterületek 
sportcélokra történő használatáról261 (kivonatos ismertetés):

a nem szervezett természetjárók az érvényes útjelzéssel ellátott utakat hasz-• 
nálhatják;
az érvényes útjelzésekről az erdőgazdaságoknak legalább méretarányos váz-• 
lattal ellátott nyilvántartást kell vezetniük, amelynek az útvonal leírását kell 
tartalmaznia;
minden olyan természetjáró rendezvényt (túra, tájékozódási verseny, stb.), • 
amelyen nagyobb számú (50 főt meghaladó) résztvevő ugyanazt a tereprészt 
vagy útvonalat használja, legalább 3 héttel előbb be kell jelentenie az illetékes 
erdőgazdasághoz;
nem kell bejelenteni azt a rendezvényt, amelyet csak a jelzett utakon bonyolí-• 
tanak le, ebben az esetben a jelzett utakról letérni nem szabad;
sátortábort csak kijelölt erdőterületeken, az arra vonatkozó rendelkezések sze-• 
rint szabad létesíteni;
az erdőterületen vezetett természetjáró túrák lebonyolításához szükséges al-• 
kalmi (egy napra szóló) sátorveréshez külön engedélyt kérni nem kell, az ilyen 
sátorverés azonban csak éjjeli szállásra vagy az időjárás elleni védekezésre 
szolgálhat;
a szervezett természetjárók – az utasításban foglalt korlátozások kivételével – • 
az erdőterületeket külön engedély nélkül használhatják.

Az 1949-89 közötti négy évtizedben az ifjúsági turizmus fejlődése három ágon kö-
vethető:

az első, vagy politikai ágat gyermekszervezetként a MÚSZ, ifjúsági szerve-• 
zetként pedig a Dolgozó Ifjúsági Szövetség (1950, DISZ), majd utódjaként a 
Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (1957, KISZ) jelentette;
a második, vagy állami ágat a belkereskedelem, az oktatásügy – ez utóbbi • 
rendeletére jött létre 1974-ben az Országjáró Diákkörök iskolai hálózata –, a 
sport – ennek keretben működött tovább az 1957-ben újjáalakult Magyar Ter-
mészetbarát Szövetség – és nem utolsósorban az 1975-ben létrehozott Állami 
Ifjúsági Bizottság (ÁIB) jelentette;
végezetül a harmadik ágat a szakmai, szakszervezeti és szövetkezeti bázisú, • 
valamint egyéb szervezetek – Hazafias Népfront, Magyar Honvédelmi Szövet-
ség (MHSZ), Országos Béketanács, Magyar Kemping Klub – alkották.

A második és harmadik ágban formálisan a politikától függetlenül, valójában folyama-
tos politikai figyelem mellett folyhattak a különféle tevékenységek. 

A gyermek és ifjúsági korosztályok tartalmas szabadidőtöltését sokszínű program-
szervezés tette lehetővé. 1950-ben indították el, elsősorban az úttörőházakra alapozva 
az Ifjú Turisták Mozgalmát, amelyhez 1954-ben próbakönyvet is megjelentettek. Ebben 
az időben alakult ki a vándortábori mozgalom, a TKNV által kijelölt néhány turistaház, 
valamint néhány kollégium bázisán. 

A Kádár-éra puha diktatúrája fölfedezte ugyan magának az ifjúságot, de pusztán 
politikai befolyásának megszilárdulását, annak fenntartását látta benne. Miközben nem 
kevés, az ifjúság számára kedvező intézkedés született (pl. szociális kedvezmények), 
magukat az érintett korosztályok tagjait a rezsim nem hallgatta meg, amolyan felvi-
lágosult abszolutista gondolkodása miatt kegyként osztotta a javakat, s a „gondosko-
dásért” cserébe elvárta az ifjúság illő betagozódását a társadalomba, a politikai rend-
szerbe. Valójában nem tudta, mit akarnak, éreznek a gyerekek, serdülők, fiatalok, de 
tulajdonképpen nem is nagyon érdekelte.141b

1958-tól a Kilián próbarendszer elevenítette fel a cserkészet módszerét. Az úttörő-
természetbarát együttműködés eredményeként jött létre az Országos Kéktúra útvona-
lának részleges teljesítésével hegységenként értékelt „Úttörő Kéktúra” mozgalom. A 
MÚSZ 1970-ben jelentette meg természetjáró szakpróba füzetét.

A csoportos ifjúsági utazások lebonyolítására 1957-ben megalakult az EXPRESS If-
júsági és Diák Utazási Iroda. Az iroda több évtizedes tevékenysége során az üdültetés 
mellett a kiutaztatás és a nemzetközi diákkedvezményeket biztosító kártyák forgalma-
zása egyre jelentősebb szerepet töltött be. A támogatott külföldi utak a kezdeti idő-
szakban a baráti szocialista országba irányultak, az évtizedek során azonban az úticélok 
spektruma egyre szélesebbé vált.

Az 1975-85 közötti tízéves időszak az ifjúsági turizmus fénykoraként vonult be a ha-
zai ifjúsági- és turistatörténetbe.242-243, 263-265

Az OTSH elnöke 3/1977. (OTSH K. 1-2.) OTSH számú utasításában szabályozta a tú-
ravezetők képzését, továbbképzését és minősítését,267 amely az ifjúsági túravezetőkre 
is kiterjedt. Eszerint a túravezetőképző tanfolyamra – szervezeti ajánlással – 15 éves 
kortól lehetett jelentkezni. A tanfolyam sikeres elvégzése (egyéni felkészülés során 
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az előírt vizsga sikeres letétele) esetén a túravezetők a 18 éves korhatár betöltésétől 
függően ifjúsági vagy bronzjelvényes, a szakágazatnak megfelelő (gyalogos, vízi) túra-
vezetői minősítést szereztek. Továbbképzésükről öt évenként kellett gondoskodni.

Az Oktatási Minisztérium háttérszerveként 1977-től működött az Országos Diáksport 
Iroda és Diákszállás (ODID)266, amelynek szervezésében – természetbarát közreműkö-
déssel – 1981-86 között több száz ifjúsági túravezető és pedagógus túravezető kikép-
zésére és vizsgáztatására került sor.125

Természetjáró kezdeményezések felhasználásával a KISZ alakította ki a középiskolás 
korosztályt megcélzó Országjáró Diákok Országos Találkozója (1966, ODOT) és a felső-
oktatásban résztvevőket célzó Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Talál-
kozója (1976, EFOTT) éves rendezvényeit. Az ODOT-on való részvételre éves verseny 
eredményeként, felmenő rendszerben nyílott lehetőség, így az természetjáró turisztikai 
értékkel is bírt.117

A program-átvételre fordított irányban is volt példa: a KISZ által meghirdetett „Edzett 
Ifjúságért” elnevezésű, turisztikai tartalommal is bíró mozgalmat a Minisztertanács 
1976-ban hozott határozatával tömegsport-mozgalommá minősítette és a teljes ifjúsá-
gi szférára kiterjesztette136, 242 (ez a lépés virtuális államosításnak tekinthető).

A programok sorában gyorsan népszerűségre tettek szert a szabadtéri koncertek (pl. 
Tabán). Ezek az általában állami ünnephez kapcsolódó, ingyenes rendezvények ese-
tenként tízezres tömegeket vonzottak, melyekre az ország minden részéből érkeztek 
fiatalok.

Az ifjúsági turizmus és más szabadidős (sport-) tevékenységek segítésére, az alkalmi 
eszközigények kielégítésére az Ezermester és Úttörő Bolt Vállalat 1977-ben Ifjúsági 
Turisztikai Kölcsönző Szolgálatot hozott létre. 

Az ifjúság politikai preferáltsága az évtizedek során számos létesítményben öltött tes-
tet. Még 1947-ben született meg a gondolat, hogy – szovjet és jugoszláv mintára – kis-
vasutat építsenek a gyermekek számára. Ellenzői vitatták, hogy iskoláskorú gyerekek 
képesek lesznek működtetni egy ilyen komoly intézményt és önállóan ellátni a vasutas 
szolgálatot. Az Úttörővasút avatására 1948 nyarán került sor.

Az Úttörővasút mellett létesült 1948-ban a Csillebérci Úttörőtábor, a Balatoni Úttörő-
város (Zánka) avatására 1975-ben, míg a Velencei Ifjúsági Üdülő- és Kiránduló Központ 
avatására 1980-ban került sor.

Az úttörők és a KISZ mellett a megyék, városok, budapesti kerületek, jelentős okta-
tási intézmények, nagyvállalatok és az EXPRESS is számos gyermek- és ifjúsági tábort, 
gyermeküdülőt létesített ezekben az évtizedekben.

Egy, az V. ötéves terv eredményeit is bemutató, átfogó idegenforgalmi kiadvány az 
ifjúsági turizmus néhány kérdését is taglalja. Ebben leszögezi, hogy „a szocialista or-
szágok kapcsolata a kapitalista és fejlődő országok fiataljaival – a nemzetközi ifjúsági 
turizmus keretében – hozzájárul ahhoz, hogy ezen országok ifjúsága valóságos képet 
kapjon a szocialista építőmunka eredményeiről, a szocialista államok békeszerető kül-
politikájáról, az ifjúság aktív részvételéről a kommunizmus és szocializmus építésében, 
a szocialista társadalom életének minden területén. Az ifjúsági turizmus az elmúlt évti-
zedben a kapitalista országok haladó ifjúsági harcának egyik hatékony formájává vált, 
annak a harcnak, amelyet szociális és politikai jogaikért folytatnak.” 

Az ifjúsági turizmus motivációit vizsgálva felismeri, hogy „a fiatalság jórészt a kalan-
dot keresi; meg kell ezt értenünk. A létfenntartás biztosított, nem beszélhetünk a létért 
folytatott küzdelemről. Változatlanul kívánjuk azonban a kockázattal járó örömöket. 
Minthogy a lét biztosítása ma már kaland és kockázat nélküli, ezért ezeket máshol ke-
resi az ifjúság, sokszor éppen a romantikusnak tűnő utazásban. Az ifjúsági turizmusban 
gyakran előtérbe kerül a „tapasztalatok szerzése” jelszó is. Pszichológiai szempontból 
az „élményszerzés” alapja kielégítésre váró lelki szükséglet. Általában elmondhatjuk, 
hogy az utazás során olyan lehetőségek adódnak, amelyek a személyes adottságok 
minden rétegét fejlesztik, az emberi szellem egészét termékennyé teszik. Ebből követ-
kezik, hogy az utazás igen alkalmas eszköz a lelki egyensúly helyreállítására.”

A ’70-es évek második felének finanszírozási forrásait, részvételi adatait és tájékoz-
tatási tevékenységét áttekintő részben megállapítja, hogy „kedvezően változott az ifjú-
sági turizmus helyzete. Elsősorban a Központi Ifjúsági Alapra és a KISZ által biztosított 
anyagi forrásokra támaszkodva tömegessé vált és erősödött kedvezményezett jellege. 
Az ÁIB kidolgozta az ifjúság turisztikai kedvezményeinek rendszerét.263, 265 Ez magá-
ban foglalja – az országjáráshoz, kiránduláshoz, táborozáshoz, valamint a szocialista 
országokba szervezett társasutazásokhoz nyújtott kedvezmények mellett – a dolgozó 
fiatalok, az egyetemisták-főiskolások és a középiskolások-szakmunkástanulók üdülte-
tését is. 1980-ban közel 100.000 fiatal kedvezményes üdültetésére volt mód. E létszá-
mon belül kb. 40.000 – vándortáborozáson, illetve önálló csapattáborozáson részt vevő 
– úttörő táborozási költségeit mérsékelték 35-50%-kal. Mintegy 40.000 fő vett részt 
a középiskolások-szakmunkástanulók kedvezményes üdülőtáborozásában. A turisztikai 
lehetőségek megismertetését, a turisztikai, kulturális és sportprogramokról való tájé-
koztatást szolgálja az évente összeállított „Tájoló”105, amely a „Magyar Ifjúság” mellék-
leteként, egységes szerkezetben, 300.000 példányban tájékoztatja a fiatalokat. ”

Kivonatosan ismerteti továbbá az ifjúsági turizmus perspektívájáról a Szocialista Or-
szágok Idegenforgalmi Kormányszerveinek Ifjúsági Bizottsága 1980. évi berlini érte-
kezletére készített tanulmány jelentősebb megállapításait. „További fejlődésnek indul 
az ifjúsági turizmusban a politikai nevelés és képzés, amely jelentős szerepet tölt be a 
barátságvonatok, charter- és hajójáratok szervezésében, a baráti kapcsolatokat fenn-
tartó megyék és városok fiataljainak csereutaztatásában, az ifjú turisták tömeges rész-
vételében, az ifjúsági szövetségek által szervezett két- és sokoldalú akciókban és ren-
dezvényeken. Ezáltal az ifjúsági turizmus minden fajtája és formája jelentős mértékben 
érvényre jut az ifjúsági alapszervezetek sokoldalú tevékenységében.”109

A KISZ a rendszerváltást megelőző években, a fiatalok körében csökkenő politikai 
befolyásának növelése érdekében fokozott szolgáltatói aktivitást fejtett ki, ezen belül – 
jelentős források mozgósításával – több ifjúsági turisztikai vonatkozású lépést is téve. 
Ezek közül kiemelkedő a „Hazánk, Magyarország” elnevezésű mozgalom meghirdetése, 
amelynek keretében úttörő gyalogos és kerékpáros, továbbá KISZ gyalogos, kerékpá-
ros és vízi vándortábor-útvonalak kidolgozására és egységes kiadványban való közzé-
tételére került sor. Nagy jelentőséggel bírt az ODK Kézikönyv megjelentetése is.117

Az OTSH – ÁIB összevonással 1986-ban létrehozott Állami Ifjúsági és Sporthivatal 
(ÁISH)245 az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvényben201 foglalt állami feladatokat látta 
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el, a lehetőségekhez képest aktív irányítási és finanszírozási környezet biztosításával. 
Az ÁISH több alkalommal tárgyalta az ifjúsági turizmus és a természetjárás helyzetét, 
pályázati úton jelentős támogatást osztott ki ezeken a területeken, és rendszeresen 
közzétette az ifjúsági turizmust, országjárást (általában nyári kollégiumi szálláshely-, 
vagy táborozóhely-biztosítással) segítő nevelési-oktatási intézmények jegyzékét is.

Önálló fővárosi kezdeményezésként a Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága és a 
Budapesti Ifjúsági és Sporthivatal 1987-től meghirdette a „Kirándul a család” akciót, 
amelyet igazoló lappal bárki teljesíthetett: az akció időszakában szombat-vasárnap a 
meghirdetett túrák egy-egy pontján lebélyegezték azt.

A rendszerváltást megelőző (előkészületi) időszakban több, az ifjúsági turizmust je-
lentősen befolyásoló esemény történt:244, 246

1987-ben az Express Utazási és Szállodaipari Rt.-vé alakult át, ezzel tevékeny-• 
ségében az ifjúsági turizmus – támogatás hiányában – piaci alapokra (kedvez-
ményes haszonkulcsú, de nyereségorientált szolgáltatások) került;
1987 őszén a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Természetbarát Szövet-• 
ség az állami keretekből kiválva önálló jogi személyekké váltak;
1988-tól világútlevéllel lehetett külföldre utazni, így az utazás lehetősége poli-• 
tikai helyett devizális kérdéssé vált;
1988 novemberében, a pártállam ifjúsági szervezeteinek ellensúlyozására • 
megalakult a Magyar Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa (MISZOT), amely 
éveken át ellátta a korosztály érdekképviseletét;
1989. június 30-án megszűnt az ÁISH, a sport a művelődési tárcához került, • 
önálló hivatalként (OSH), míg az ifjúsági ügyeket a továbbiakban kormánybiz-
tos felügyelte;
1989-ben újjáalakult a Magyar Cserkész Szövetség és egyidejűleg megalakult • 
a (nem valláserkölcsi alapon álló) Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége;
a KISZ megszűnt, vagyonát részben eladták, részben átadták a Demokratikus • 
Ifjúsági Szövetségnek (DEMISZ), mint KISZ utódszervezetnek;
a Minisztertanács a 81/1990. (IV.29.) MT rendelettel létrehozta a Nemzeti • 
Gyermek és Ifjúsági Alapítványt (NGYIA).213

Utóbbi döntés, amely az ifjúsági turisztikai intézményrendszert alapjaiban érintette, 
olyan jelentőségű kérdés, amelyre (több részletben) külön is ki kell térni.

A hazai törvényalkotás az 1971. évi IV. – az ifjúságról szóló – törvényben201 mondta 
ki a gyermek és ifjúsági korosztály társadalmi, állampolgári jogait és kötelességeit, 
illetve, hogy a gyermekek és fiatalok képviseletét két szervezet, az MÚSZ, valamint a 
Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) látja el, továbbá jelezte, hogy ezek a szerveze-
tek rendelkeztek az ifjúsági ingatlanvagyonnal. 

A Minisztertanács a MÚSZ és a DEMISZ kezelésében, illetve tulajdonában lévő és a 
szervezetek által a kormánynak felajánlott ingatlanok közcélú hasznosítása érdekében 
hozta létre a NGYIA-t, azonban az alapító vagyon tényleges felmérése nélkül. Ennek 
következtében az 1990. évi induláskor a NGYIA 60, értékmegjelölés nélküli ingatlannal 
rendelkezett, amely számos későbbi konfliktus forrásává vált.

1.1.4. ifjúsági turizmus a rendszerváltás óta

A rendszerváltás óta eltelt két évtized alatt – az állami és országgyűlési figyelem 
dacára – az ifjúsági turizmus egyöntetű megítélés szerint jelentősen visszaesett. Ennek 
politikai, állami irányítási, gazdasági, civil szervezeti és humán okai egyaránt fellelhe-
tőek. A jelenlegi helyzet jobb megértése céljából a történéseket két, közel egyenlő – az 
ifjúsági turizmust ágazati ifjúságpolitikai keretekben megjelenítő ISM előtti, és az azóta 
eltelt – időszakra bontva érdemes vizsgálni.

1.1.4.1. Az 1990-1998 közötti időszak
Az első, kilenc éves időszakot nagy lejtmenet jellemzi. Annak ellenére, hogy az if-

júsági turisztikai célokat (is) szolgáló ingatlanvagyon egy része a NGYIA-ba került, 
továbbá, hogy egyes ifjúsági turisztikai funkciók és infrastruktúrák új szervezetekben 
– A Gyermekek Táborozásáért Alapítvány (1990, GYTA), Természetbarát Házak Alapít-
vány (1990), Természetjáró Fiatalok Szövetsége (1990, TFSZ), Magyarországi Ifjúsági 
Szállások Szövetsége (1990, MISZSZ) – „szökkentek szárba”, a privatizációs nyomás 
minden szociálturisztikai szempontot felülírt.

A szakszervezeti üdülőszállók hálózata szétesett, a létesítmények jelentős része a 
Hunguestbe apportálódott. A munkásszállók egy része funkcióváltáson ment keresztül 
és a felújítást követően az Eravis alacsony kategóriájú szállodaláncává vált. Az Express 
1991-ben átalakult, beszállt az utazási irodák piacára, egyidejűleg feladta a kevesebb 
hasznot hozó kizárólagos ifjúsági turisztikai piacát. Az idők folyamán a nevével fémjel-
zett létesítményhálózattól (tulajdon, ill. üzemeltetés) is megszabadult.

Az országhatár mentén felszabaduló mintegy 80 határőr ingatlan ellenértékét a Rend-
őrpalota építési költségeinek részleges fedezetére kellett biztosítani, így az ingatlanok 
közcélra történő térítésmentes átadásának nem volt lehetősége. Az ingatlanok egy ré-
szének ellenértéke sohasem folyt be az államkasszába. 

Ritka kivételként a Zánkai Gyermeküdülő Centrum az oktatási tárcához került, és 
annak felügyelete alatt eredeti funkciójában működhetett tovább. A Csillebérci Úttörő-
tábort a Magyar Úttörők Szövetsége üzemeltette, később részben értékesítette, amely 
hosszas pereskedést eredményezett.

A rendszerváltás viszonyaihoz képest a NGYIA megfelelő „kistafírozásra” került,213 
így az induló években az ingatlan- és az ahhoz tartozó ingóvagyon mellett a játék- és 
pénznyerő automaták adózott nyereségének 50%-ával (mintegy 65 millió Ft), a Talent 
Kft-ben és a Charta Kft-ben levő üzletrésszel és az éves Idegenforgalmi Alap 5%-ával is 
gazdálkodhatott. A NGYIA ingatlanainak többségét azonban az időközben megalakított 
megyei gyermek és ifjúsági közalapítványok tulajdonába adta tovább, így 1993-tól már 
csak 28 ingatlannal rendelkezett. A NGYIA gazdasági nehézségeit tetézte, hogy 1992-
től már sem a játékautomaták adózott nyereségének 50%-át, sem az éves Idegen-
forgalmi Alap 5%-át nem kapta meg. A következő években – jobb híján – folyamatos 
volt a vagyonfelélés, az ingatlanértékesítésből származó bevételt azonban nem csak a 
megmaradó ingatlanok felújítására fordították.

Erre az időszakra általánosan jellemző volt az állami-önkormányzati, a civil, és a 
magánszférában tapasztalható forráshiány. Így a privatizáció során előtérbe kerültek a 
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„megfizethető áru” létesítmények (pl. táborok, üdülők, turistaházak), amelyekkel kap-
csolatban később számos per keletkezett. Ennek eredményeként az értékesítés – fel-
újítás – új funkciójú üzemeltetés folyamata elhúzódott, a volt szálláshelyek sok esetben 
évekre kiestek a forgalomból, amikor pedig már ismét üzemeltek, piaci áraik miatt sok 
esetben elérhetetlenné váltak a gyermek és ifjúsági korosztályok számára.

Az ifjúsági turizmus állami irányítása továbbra sem került egy kézbe: az OSH, majd 
OTSH az évek folyamán az oktatási tárcától a belügyi tárcához vándorolt, az ifjúságügy 
a MeH-ben maradt, a turizmus pedig a belkereskedelmi tárcához tartozó országos ide-
genforgalmi Hivatal irányítása alatt állt.

Az OTSH az Ifjúságpolitikai Kabinet megbízásából 1992-ben még kiadott egy kiad-
ványt Táborozási sporttanácsadó címen,121 de hasonló aktivitásra a továbbiakban nem 
került sor. Az egyetlen neuralgikus pont, a minden tavasszal a sajtó által is számon kért 
nyári táboroztatás kérdésében az egyes szaktárcák igyekeztek belső forrásaikat moz-
gósítani és saját szakterületeiknek megfelelő tematikus táborokat (pl. környezetvédel-
mi, informatikai, sport) hirdettek meg. Így minden tárca felkerülhetett egy „virtuális 
dicsőségtáblára”.

A pedagógusok – a közoktatás többszöri átszervezése és nehezedő helyzete ellené-
re – továbbra is vitték a gyermekeket osztálykirándulásra és a szünidőben táborozni. 
Ehhez a helyi források mellett más támogatási formákat (tanulói sport normatíva, KIA, 
Szerencsejáték Alap, Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága, stb. pályázati 
támogatásai) is igénybe vettek. Ma már látható, hogy a ’90-es évek pályázatai „ala-
csony küszöbűek” voltak, a papíralapú nyomtatvány kitöltése és a minimális számú 
megkövetelt melléklet csatolása biztosította a pályázás lehetőségéhez való egyenlő 
esélyű hozzáférést.

A természetjáró vonatkozású feladatok ellátása, így az ifjúsági túravezető-képzés, az 
ODOT-ok TEDOT néven való további megrendezése és a „Kirándul a család” túrasorozat 
szervezése visszaszállt az MTSZ-re.

A turistaházak megmentésére tett kísérletek – Ágasvár és Dobogókő kivételével – 
meddőnek bizonyultak. Ma már hihetetlenül alacsonynak nevezhető összegekért (pl. 
Bükk, Bánkúti turistaház – 2 millió forint) verték dobra a ’90-es évek első felében a 
házak többségét. Más házak hosszú időre (Salgó, Dornyay-ház) vagy örökre (Budai-
hegység, Nagyszénás és Zsíroshegy) rommá váltak, illetve az esetek egy részében 
funkcióváltással panzió lett belőlük (pl. Mátraháza, Vörösmarty-ház).

A volt erdészházak egy része hosszú távú bérleti szerződéssel a természetjáró egye-
sületek kezelésébe került. Az azokból kialakított kulcsosházak természetjárók általi fel-
újítása a civil lelkesedés ellenére sem volt egyszerű feladat. Több esetben az idegen 
tulajdon képezett pályázati akadályt, más esetekben egyes erdészetek tanúsítottak in-
korrekt magatartást (pl. tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtagadása, ha sikerült a 
felújítás, akkor pedig a magasabb komfortfokozatra való hivatkozással bérleti díj-eme-
lés, illetőleg a szerződés valamilyen ürüggyel történő, rövid határidejű felmondása).

Az 1994. évi kormányváltást követően megkezdődött a „nagy törvénykezések” idő-
szaka. Míg a NGYIK-GYIA törvény203 – a még hatályban lévő ifjúsági törvénnyel együtt 
– kedvezően érintette az ifjúsági turizmust, addig az erdőtörvény, a természetvédelmi 
törvény és a sporttörvény együttese204-206 – a kodifikációs egyeztetési zavarok okán 

kiesett témakörök (pl. jelzett turista úthálózat jogvédelme) miatt – rövid távú előnyei 
ellenére középtávon hátrányos helyzetbe hozta a természetjárást.

A NGYIK-GYIA kérdéskört ifjúsági turisztikai jelentősége miatt közelebbről is szüksé-
ges vizsgálni. A Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági 
Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvénnyel a kormány megalapította a Gyer-
mek- és Ifjúsági Alapot (GYIA), ami átvette a Központi Ifjúsági Alap (KIA) szerepét. 203 

Ezzel a törvénnyel a kormány egyben módosította a NGYIA alapító okiratát, létrehozva 
a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványt (NGYIK). A törvény – a kapcsolódó Mt.-
rendelettel együtt – rögzítette, hogy a rendelkezésre álló források és ingatlanok ifjúsági 
turisztikai célokra is felhasználhatóak. A NGYIK ennek szellemes módon tett eleget 
– szálláshelyeit pályázaton megnyerhető, turnusokra szóló kontingensek formájában 
értékesítette. A törvény elrendelte azt is, hogy készüljön el a NGYIA rendelkezésére bo-
csátott vagyonról szóló elszámolás és az alapítvány vagyoni helyzetéről szóló jelentés. A 
felmért 26 ingatlan csaknem 2,5 milliárd Ft értéket képviselt. 1998-ban a kuratórium az 
ingatlanok jelentős részét – jövedelemtermelés céljából – a Talent Szervező Kft-be ap-
portálta. Napjainkban látható, hogy ez a döntés is csak rövid távú érdekeket szolgált.

Az ifjúsági turizmusra fordítható források azonban így sem voltak elegendőek. A kor-
mány az 1100/1995. (X. 6.) Korm. határozat 6. pontjában intézkedett az ifjúsági tu-
rizmus feltételrendszerének értékeléséről és további lehetőségeinek vizsgálatáról.247 A 
terület további „amortizálódásának” megakadályozására az Országos Idegenforgalmi 
Bizottság 37/1996. számú határozatában kimondta, hogy a Turisztikai Célelőirányzat-
ból „a mindenkori marketing célokra fordítható keret és a pályázati célokra fordított 
összeg – beleértve a kutatásokat is – minimum 5%-át az ifjúsági turizmus céljaira kell 
fordítani”.268 Az időleges pozitívummal járó intézkedésről később vita alakult ki, amely 
szerint az nem évi rendszerességgel, hanem csak az adott költségvetési évre vonatkozó 
döntés lett volna. A kormány ismét elővette az ügyet és ezúttal a 2048/1998. (III. 4.) 
Korm. határozatban intézkedett az ifjúsági turizmus feltételrendszerével kapcsolatos 
teendőkről.249

Ebben a ciklusban került rendezésre a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum jogi és 
gazdasági háttere. A 21/1996. (II. 7.) Korm. rendelet a Zánkai Gyermek és Ifjúsági 
Centrum, Oktatási és Üdültetési Kht. alapításáról rendelkezett,214 míg a 1008/1996. 
(II. 7.) Korm. határozat a Kht. vagyonelemeiről és középtávú állami feladatellátásáról 
intézkedett.248 Ennek megfelelően Zánka támogatása a költségvetési törvényben önálló 
sorra került.

1.1.4.2. Az 1999-2009 közötti időszak
Az 1998. évi kormányváltást követően az Ifjúsági és Sportminisztérium más tárcáknál 
fél évvel később, 1999. január 1-jével alakult meg, míg az ifjúsági turizmus csak újabb 
fél éves késéssel, 1999. július 16-ával került be a tárca statútum-rendeletébe.

Az ifjúsági szakterület az elmúlt egy évtized során négy minisztériumhoz tartozott 
(ISM, GYISM, ICSSZEM, SZMM). Létszáma a GYISM időszakában volt a legnagyobb: 
2003-ban a helyettes államtitkárságon 20 fő, a gyermekjogi ombudsmani irodán 3 
fő, a nemzetközi főosztályon 1 fő dolgozott ifjúsági témában. Ebben az időszakban a 
minisztérium háttérszerveként működő Mobilitásnál – a nemzetközi, hálózati, kutatási, 
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pályázati, pénzügyi, adminisztratív, szolgáltató és szakterületi (ifjúság, sport, drog-
megelőzés) részlegekben – összesen több mint 100 fő dolgozott, ehhez jött még a 
Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák 40 fős apparátusa.

A turizmus szakterület tíz év alatt ötször váltott tárcát: IKIM, GKM, MeH, GKM, ÖM. 
Létszáma 2002 után meghaladta a 30 főt, míg a háttérként működő Magyar Turizmus 
Rt. közel 80 szakembert foglalkoztatott. Jelentős számú külföldi turisztikai képviselő és 
több mint 100 Tourinform iroda segítette a turizmus szakmai munkáját.

A környezetvédelmi és az oktatási tárcák ifjúsági turisztikai aktivitása is a 2003-2004. 
években csúcsosodott ki, az Erdei Iskola Program szervezésére 16 fős irodát hoztak 
létre, míg a pályázati hátteret az oktatási tárca biztosította. Ebben az időszakban a kör-
nyezetvédelmi tárca háttérintézménye a Nemzeti Park Igazgatóságokhoz (NPI) kihelye-
zett fiatal turisztikai szakemberekkel segítette a NPI-k ilyen irányú tevékenységét.

Számos javaslat és kezdeményezés ellenére165 az ifjúsági turisztikai intézményrend-
szer az elmúlt évek során ismét érdemben csökkent.

A Kormány 2006-ban, az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti 
átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) 
Korm. határozatban intézkedett arról, hogy a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közala-
pítvány kerüljön megszüntetésre.254 E feladatok végrehajtásához új kuratóriumot és 
felügyelő bizottságot neveztek ki, továbbá módosításra került a közalapítvány alapító 
okirata is. Az új kuratórium megkezdte és folytatta a közalapítvány jogi és pénzügyi 
átvilágítását, vagyoni helyzetének rendezését, mely feladat végrehajtása a 2008. évre 
is áthúzódott. Jóllehet, a kuratórium a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat szellemé-
ben, a közalapítvány megszüntetési folyamatának mielőbbi befejezhetősége érdekében 
hozta meg döntéseit, erre – az iskolafenntartói feladatok jogutód szervezet részére 
történő átadásának törvényi kötöttségei, illetőleg az iskolafinanszírozás folyamatos biz-
tosításának fenntartása miatt – legkorábban 2009. év első félévében kerülhetett sor. 
Ezt követhette csak a közalapítvány bíróság általi megszüntetése. A Nemzeti Gyermek 
és Ifjúsági Közalapítvány megszüntetését elrendelő törvénymódosításról – az 1995. 
évi LXIV. törvény II. részének hatályon kívül helyezésével – az Országgyűlés döntött. 
A folyamat zárásaként elfogadásra került a Nemzeti Gyermek és Közalapítvány jogutód 
nélküli megszüntetéséről szóló 1153/2009. (IX. 10.) Korm. határozat is.256

A megyei gyermek és ifjúsági alapítványok, közalapítványok az 1990-92. között át-
vett ingatlanokat részben napjainkban is üzemeltetik, részben értékesítették azokat.

A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. (a továbbiakban: társaság) ifjúsági célú 
költségvetési sorról évente 320…380 millió forint működési és felújítási támogatásban 
részesült. Emellett a Turisztikai Célelőirányzat (TC) 150 millió forintos egyedi támoga-
tásából készült el a kikötő bővítése és megerősítése.222 A Társaság az oktatási tárcától 
is évente jelentős támogatást (normatíva) kapott, szakközépiskolája fenntartására.

Zánka 2000 óta több alkalommal elkészített, ill. átdolgozott hosszú távú fejlesztési 
és finanszírozási tervei155, 175 – 5-12 milliárd forintos állami többletforrás-igényük mi-
att – nem nyertek támogatást, ugyanakkor a Társaság továbbra is 100%-ban állami 
tulajdonú, sikerült megőriznie a terület egységét, valamint érdemi fejlesztésekre és 
felújításokra került sor (fűtés, épület-szigetelés, stb.), amelyek révén bevételeit 1996 
óta meghatszorozta (a részletesebb adatokat lásd a melléklet II. részében).

A Csillebérci Gyermek és Ifjúsági Központ tulajdonviszonyainak rendezése érdekében 
az állam 2000-ben pert indított, melynek eredményeként Csillebérc a közeljövőben 
várhatólag állami tulajdonba kerül, és ifjúsági turisztikai célokra hasznosítják.

A Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége (MISZSZ), amelynek tagjai között a 
kereskedelmi és a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatók egy-
aránt megtalálhatóak, jelenleg közel száz szálláshelyet – köztük Zánkát, Csillebércet, 
több szállodát és nagy befogadóképességű egyetemi kollégiumot – ajánl a fiataloknak. 
A MISZSZ – az ifjúsági szektorban egyedüliként – a szálláshely-szolgáltatók érdekkép-
viseletét is ellátja.

Az elmúlt évtizedben az ifjúsági ügyekért felelős tárca fejezeti sorairól – a GYIÁ-t is 
ideértve – pályázati úton több mint másfél milliárd forint összegű támogatást nyújtott a 
szféra számára. A támogatás döntően táboroztatásra és szálláshely-fejlesztésre, kisebb 
mértékben turista útjelzés-felújításra, kutatásra és marketingre (szakmai kiadványok, 
pl. Ifjúsági szálláshely-katalógus184, Vándortáborozási kézikönyv103) került felhaszná-
lásra. A tárca évente számos szakmai rendezvényt szervezett, illetőleg támogatott, pl. 
Ifjúsági Turizmus és Természetjárás Konferencia (ITTK), Táboroztatók Országos Konfe-
renciája (TOK), Szabadidő-szervezők Országos Konferenciája (SZOK), Balatoni Ifjúsági 
Turisztikai Szeminárium, MISZSZ Ifjúsági házak nemzetközi konferenciáin való részvé-
tele.

A tárca legnagyobb ifjúsági turisztikai akciója a 2002 nyara óta évente több (nyári/
téli) turnusban megrendezésre kerülő „Egyenlő Esélyek Tábora” (EET). Az EET kere-
tében eddig több mint 30000 hátrányos, halmozottan hátrányos és fogyatékossággal 
élő kisdiák egyhetes, térítésmentes táboroztatására került sor. A központi kormányzati 
üdültetés – nyolc év alatt mintegy félmilliárd forint – költségvetési sorról vagy a kor-
mányzati tartalék terhére került biztosításra.

Más szaktárcák a profiljukba eső szaktáborok (sport, tanulmányi, környezetvédelmi, 
honvédelmi) megrendezését saját hatáskörben, saját fejezeti soraikról támogatták.

Az ifjúsági ügyekért felelős tárca koordinációjában a határon túli ifjúsági (szabadidős-
turisztikai vonatkozásokat is tartalmazó) kutatásra 2001-ben, míg átfogó, nagymintás 
ifjúsági kutatásra 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban került sor.

A turizmusért felelős tárca finanszírozásában 1998-ban és 2007-ben került sor ifjúsági 
turisztikai kutatásra, emellett több, 2004. évi kutatásuk eredménye is hasznosítható.

Az ifjúsági turizmus 1999-2000-ben számos alkalommal szerepelt az Országgyű-
lés idegenforgalmi, ifjúsági és sport területekkel foglalkozó bizottságai, továbbá az 
Országos Idegenforgalmi Bizottság (OIB) napirendjén. Ennek hatására a kormány a 
1056/2001. (VI. 20.) Korm. határozattal létrehozta az ifjúsági turizmus fejlesztésével 
kapcsolatos feladatokat koordináló munkabizottságot.251 A helyettes államtitkári szintű 
delegáltakból álló bizottságban 11 tárca és a Határon Túli Magyarok Hivatala képvise-
lője kapott helyet. A bizottság a kormányváltás után nem alakult újjá, szakértői szintű 
tevékenységet azonban még egy évig kifejtett. 

A 2002. évi kormányváltást követő években jelentős kodifikációs lépésekre került sor 
a nonprofit szféra vonatkozásában: elfogadásra került a Nemzeti Civil Alapprogramról 
szóló törvény208 és a NCA-kormányrendelet, az önkéntességről szóló törvény.209
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Az ifjúsági turisztikai munkabizottság által 2001-ben megkezdett munkát folytatva 
az ifjúsági ügyekért felelős tárca 2003-ban kidolgozta és elfogadtatta a nem üzleti 
célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. 
rendeletet.215 Ezt a kérdéskört ifjúsági turisztikai és természetjáró jelentősége miatt 
érdemes részletesebben áttekinteni. 

2003 novemberében új időszámítás kezdődött a turista szálláshelyek történetében, 
amikor a kereskedelmi- és a magánszálláshelyek mellett megjelent a nonporfit szállás-
helyek csoportja és szolgáltatásuk egységes szabályozása is. Ezáltal mintegy 25 ezer 
szállásférőhely szürkegazdaságból való kiemelésére került sor.

A jogszabály - az EU-s jogharmonizációs kötelezettségek messzemenő figyelembe 
vétele mellett - a pihenés alkotmányos jogára alapított céljával kifejezetten belföldi 
orientáltságú. A jogszabály az állandó felügyelet nélküli szálláshely-üzemeltetés fogal-
mának bevezetésével meghonosított több, a kereskedelmi logikába nem illeszkedő gya-
korlatot (távüzemeltetés, önkiszolgálás, korlátozott ellenőrizhetőség és felelősség) és 
ezáltal megoldotta az ifjúsági turizmus, a természetjárás és a zöldsportok valamennyi 
fellelhető szálláshely-formájának legalizálását.

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek spektruma rendkívül széles, a 
jogszabály  - bizonyos feltételek teljesülése esetén - ide sorolja az üdülőt, gyermek-
üdülőt, villát, gyermek- és ifjúsági tábort, telepített sátortábort, nomád táborhelyet, tu-
ristaházat, kulcsosházat, matracszállást, bivakszállást, munkásszállást, vendégszállást 
és a diákotthont, kollégiumot. A jogszabályt a belső piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos 
összhang megteremtése érdekében 2007-ben és 2009-ben módosították.

A jogszabály felhatalmazása alapján kiadásra került az egyes nem üzleti célú kö-
zösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 
37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet, amely elsősorban a táboroztatók 
részére teremt reális és kiszámítható feltételeket.224

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás 2004-ben felvételre 
került az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programba. Ennek során évente egy alka-
lommal kell mind a helyi önkormányzatoknak (OSAP 2076, ún. kataszteri), mind pedig 
a szolgáltatóknak (OSAP 1965, ún. forgalmi) adatokat szolgáltatniuk219 (a részletesebb 
adatokat lásd a melléklet I. részében).

Leszögezhető, hogy az ifjúsági turizmust érintő kormányzati feladatellátás de facto 
jelenleg sem egy tárcához telepített. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az ifjúság-
politika és az esélyegyenlőség, az Önkormányzati Minisztérium a turizmus és a sport, az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium a közoktatás, míg a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium a természetvédelem keretében lát el az ifjúsági turizmust érintő feladatokat.

1.2. Módszertani bevezető

Az ifjúsági turizmus első közelítésben az ifjúság, mint társadalomtudományi szakterület 
és a turizmus, mint gazdaságtudományi szakterület közös metszete, rész-területe. Így 
az ifjúsági turisztikai fejlesztési koncepció sem a gyermek- és ifjúsági (LJGY, NIS), sem a 
turizmusfejlesztési (NTS) szakpolitikai dokumentumokban foglaltaktól nem tekinthet el.

Ezen dokumentumok azonban – más-más tudományterületekről lévén szó – egymás-
tól függetlenül kerültek megalapozásra, bennük jószerével csak a megcélzott magyar 
lakosság, a tudományos kutatási módszerek és a kormányzati megrendelés a közösek. 
Hasonló a helyzet a területi megalapozó dokumentumokkal – regionális turizmusfej-
lesztési stratégiák (RTS)133, 147, 158, 177-179 182, 185, 189, illetőleg regionális ifjúsági helyzet-
elemzések (RIHE)106, 122, 127, 135, 142, 145, 161-162 – is, amelyeknél a megrendelők a szakterü-
letekért felelős államigazgatási szervek.

Az eltérések markánsan jelen vannak a jelen helyzetelemzést megalapozó kutatások 
során is. Míg a turizmus szakterület marketing szempontú kutatási megközelítést követel 
meg, addig az ifjúsági szakterület a szociológiai szempontú kutatási megközelítést vár el 
a közreműködő kutató szervezetektől. Az egyes adatfelvételekre nem azonos időpontban 
került sor. A különbségek sorát bővítik, és ezzel az adatok inkoherenciáját növelik a fogalmi 
eltérések, a hét közigazgatási és a kilenc turisztikai régió közötti különbség, valamint a kis 
adatfelvételi elemszám. Míg az Ifjúság 2000, 2004 és 2008 kutatások101, 102, 183 8000 fős 
(egyes részkérdésekben 4000 fős, más, igen speciális kérdésekben pedig 2000 fős) repre-
zentatív mintán, addig a releváns turisztikai kutatások 104, 118-119, 137-138 általában 4-500 fős 
reprezentatív mintán kerültek felvételre. Ennek következménye, hogy a kistérségi szintű 
adatfelvétel az elemszám miatt (nevezett turisztikai kutatásoknál kistérségenként 3 fő!) 
lehetetlenné teszi a közigazgatási és a turisztikai régiók közötti adatkonvertálást.

A helyzetelemzéshez felhasználható statisztikai adatgyűjtések szintén nem egy tőről 
fakadnak. A turizmus adatgyűjtési rendszere a schengeni belső övezetté válást követő-
en is jól működik, a legfontosabb adatok havonta, más adatok negyedévenként, össze-
sítő adatok pedig évente kerülnek közzétételre. A gyermekekkel és ifjúsággal kapcso-
latos statisztikai adatgyűjtés azonban – a kiskorúak jogvédelmére tekintettel – számos 
nehézségbe ütközik, itt az adatgyűjtés elsősorban az oktatási-nevelési ágazatban, az 
intézmények szintjén rendszeres.

Más szakmai dokumentumok (pl. Magyar Nemzeti Ifjúságpolitikai Riport131), doktori 
értekezések (pl. Hétköznapi turizmus115), felsőoktatási tankönyvek (pl. Turisztikai alap-
ismeretek124 és A szabadidő szociológiája157, mindkettő azonos kiadónál, azonos célcso-
port számára jelent meg!) és egyéb publikációk értelemszerűen a saját szakterületük 
szemléletére alapoznak, kutatási és statisztikai adatbázisaira támaszkodnak. Így a két 
szakterület továbbra is „elbeszél egymás mellett”.

Összegzésként megállapítható, hogy az ifjúsági és a turisztikai szakterületek közötti 
koherencia a jelenleg rendelkezésre álló adatforrások alapján, az elvárható mértékig 
nem teremthető meg. 

1.3. pillérek szerinti elemzés 

Az ifjúsági turizmus helyzetelemzésének legáltalánosabb modellje három pillérrel írható 
le. Az első pillér az ifjúságot (azaz a keresleti oldalt), a második pillér a turizmust (azaz 
a kínálati oldalt), míg a harmadik pillér a környezetet jeleníti meg.

A helyzetelemzés struktúráját – pillérek, sarkalatos tényezők – áttekintő blokkvázlat 
a következő oldalon látható.
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1.3.1. ifjúság

Az Európa Tanács (ET) célja olyan összehangolt európai ifjúságpolitika kialakítása, 
amely ösztönzi a fiatalok tevékeny részvételét, a felelősségteljes állampolgári viselke-
dést, valamint a meglévőnél jobb oktatási és foglalkoztatási lehetőségeket.

Az ET ifjúságpolitikájának 1998-ban meghatározott rövid és hosszú távú céljai a kö-
vetkezők:

elősegíteni az egyesületek, civil szerveződések és egyéb közösségi célú tevé-• 
kenységek létrejöttét, amelyek a demokrácia és pluralizmus megjelenési for-
mái, valamint segíteni a fiatalok részvételét a helyi közösségek életében;
átvenni és alkalmazni a társadalmi változások érdekében, az ifjúsági szerveze-• 
tek és ifjúsági munka területein már bevált együttműködési módokat, amelyek 
ez idáig kevesebb figyelmet kaptak, valamint továbbfejleszteni a fiatalok aktív 
részvételét;
hasznosítani azt az értékes hozzájárulást, amelyet a fiatalok mint aktív, felelős • 
állampolgárok tudnak nyújtani;
kifejleszteni állampolgári oktatási-képzési programokat, amelyek segítségével • 
a fiatalokat könnyebben és hatékonyabban lehet bevonni a helyi társadalom 
életébe, a másság tiszteletben tartása mellett;
a helyi szinttől az európaiig biztosítani a szektorok közötti együttműködésre • 
épülő egységes és következetes ifjúságpolitikát, figyelembe véve az emberi 
jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai Egyezmény, vala-
mint az Európai szociális karta által lefektetett alapelveket.

Az ET meghatározta az ifjúságpolitika azon kiemelt területeit és kulcskérdéseit, me-
lyek elemzése és értékelése elengedhetetlen. E szerint az ifjúságpolitika kiemelt 
területei: az oktatás és képzés; fiatalok foglalkoztatása; egészségügyi kérdések; lak-
hatás; szociális védelem; család- és gyermekvédelem; szabadidő, életmód és kultúra; 
kultúrpolitika; fiatalkorúak igazságszolgáltatása és a fiatalkorú bűnözés megelőzése; 
hadsereg és/vagy civil szolgálat (ha van); nemek közötti egyenlőség; ifjúságkutatás. 

Az ET szerint az ifjúságpolitika kulcskérdései: az ifjúságot érintő jogszabályok 
és finanszírozás; az ifjúságpolitika átlós dimenziója; a gyermekkor és a felnőttkor kö-
zötti átmenet; az ifjúságpolitika közvetítésének struktúrája és hálózata (beleértve az 
ifjúságkutatást, az információszolgáltatást és a decentralizáció szintjét); részvétel és 
aktív állampolgárság helyi, regionális és országos szinten, társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem és a társadalmi beilleszkedés elősegítése; drogprevenció; sokszínű kultúra 
(kultúrák együttélése) és kisebbségek; fogyatékos fiatalok; ifjúsági munka és nem for-
mális oktatás; mobilitás és önkéntesszolgálat; a kreativitás és a vállalkozás támogatá-
sa; a fiatalok részvétele a helyi és regionális fejlesztésben; egyenlő esélyek; biztonság 
(különösen az erőszak).131

Általános ifjúsági helyzetkép
A magyar ifjúságkutatási elemzések tapasztalatai megegyeznek az Európában mért fő 
tendenciákkal. Az ifjúsági korosztályok változékony csoportot alkotnak, egyre később 
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lesznek a munkaerőpiac szereplői, később alapítanak családot; váltogatják a munkával 
és a tanulással töltött időszakokat; és mindenekfelett egyéni életútjaik sokkal válto-
zatosabbak, mint ezelőtt valaha. Az iskolának, az egyetemnek, a munkahelynek és a 
társadalmi környezetnek nincs már olyan integráló szerepe, mint korábban. A fiatalok 
egyre később válnak teljesen önállóvá életük során.

Mindez tükröződik az ifjúság életérzésében: a lét bizonytalanná válásában, a jelenlegi 
döntéshozó rendszerekbe vetett bizalom elvesztésében, a közéletben vagy az ifjúsági 
szervezetekben való hagyományos részvételi formák iránt érzett elégedetlenségben. 
Többen úgy érzik, saját gondjaik nem mindig kapnak helyet az idősebb korosztályok 
által számukra kigondolt közpolitikai irányelvekben. Némelyek a közönyben és az indi-
vidualizmusban keresnek menedéket, míg mások az önkifejezés szélsőséges megnyil-
vánulásait választják. A többség szeretne hatással lenni a közös ügyekre, csak ennek 
még nem találta meg a megfelelő kifejezési módjait.

Ennek ellenére a korosztályok tagjainak sok mondanivalója van; hiszen pontosan ők 
azok az emberek, akik elsődlegesen tapasztalják a gazdasági változások, a demográfiai 
egyensúly kibillenése, a globalizáció, vagy a fokozódó kulturális diverzitás következ-
ményeit. A bonyolultabb társadalmi és gazdasági körülmények közepette az érintettek 
bizonyos területeken kevésbé képesek a fennálló helyzethez való alkalmazkodásra, más 
témákban pedig messze meghaladják elődeik teljesítményét.236

A következőkben – terjedelmi okokból – az ifjúság helyzetének csak az ifjúsági turiz-
mussal kapcsolatos fő vetületei kerülnek bemutatásra. 123, 131, 236 

Demográfiai helyzet, család, társadalmi fenntarthatóság
A 6–29 éves korosztály nagysága és a teljes népességhez viszonyított aránya ten-

denciájában csökken, 2008. január 1-jén közel 3 millióan (2.958.304 fő) voltak, amely 
a hazai összlakosság (10.045.401 fő) 29,45%-a. Ezen belül a – turisztikai kutatások 
alanyát képező – nagykorúak (18-29 évesek) létszáma 1.657.680 fő volt, amely az 
összlakosság 16,5%-a.172 A fiatalok kétharmada szüleivel él. Sokan azok közül is szüle-
ikkel élnek, akik amúgy már saját családot alapítottak (9%).

Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci helyzet
Az Európai Uniós átlaghoz képest a magyar fiatalok foglalkoztatottsága alacsony (Ma-

gyarország: 21,7%, EU-25: 37,3%), emellett az ifjúsági munkanélküliség aránya ma-
gas: a magyar 15–24 évesek 19,1%-a munkanélküli, míg az uniós átlag 17,3%. A be 
nem jelentett munkavégzés nagyobb arányban jellemzi a korosztályt, mint a felnőtte-
ket. A munkaerőpiac struktúrája is átalakult: az aktív fiatalok körében nőtt a szellemi, 
míg csökkent a fizikai munkát végzők aránya, ezzel összhangban nőtt a foglalkoztatott 
fiatalok átlagos képzettségi szintje is.

2000-hez képest megtriplázódott a pályakezdő diplomás munkanélküliek aránya, 
minden negyedik iskoláját befejező fiatal munkanélküliként „kezdi” pályafutását. Főleg 
a vidéki, elsőgenerációs értelmiségi fiatalok számára tűnik nehéznek az elhelyezkedés. 
A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem 
megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség be-
folyásolja.

Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, vagyis a munkaerő-piaci 
kereslet és kínálat nem illeszkedik egymáshoz. A munkaerőpiac elvárásai ma már nem 
csak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes kompeten-
ciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 

Földrajzi mobilitás, migráció
A bevándorlók száma 2005-ben 25.582 fő volt, ennek 44%-a tartozott a 15–29 éves 

korosztályba. A 9822 állampolgárságot kapott személy 23,5%-a tartozott a 15–29 éve-
sek közé. A bevándorlók legnagyobb csoportját a határon túlról érkező magyarok je-
lentik.

A belföldi vándorlások 37,5%-át a 15–29 éves korosztályok adják. Évente az adott 
korosztály 7,6%-a változtatja meg település szerinti lakóhelyét.

A diákok tanulási célú külföldi migrációja a felsőfokú tanulmányokat folytató, poszt-
graduális és doktori (PhD) képzésben részt vevőknél a legmagasabb (az OECD orszá-
gaira jellemző arány 3–5%, míg Magyarországon 1%).

Ifjúság és egészség
Az életesélyek indikátoraként használt születéskor várható élettartam mindkét nem-

nél növekszik. A fiatal felnőtt korosztályok önbeszámoláson alapuló egészségi állapota 
jónak mondható. A serdülőkori halálozás okai között élen állnak a balesetek. 

A II. Országos Növekedésvizsgálat testtömeg-index (BMI) adatai szerint a 3–18 
éves fiúk 6–23%-a, míg az ugyanilyen korú lányok 7–24%-a túlsúlyos, illetve elhízott. 
Életkoruknál fogva a fiatalok egészségmagatartása pozitív irányban befolyásolható, 
egészséggel kapcsolatos attitűdjeik alakíthatóak, ha azokat nem a tiltás és az ijesztés 
eszközeivel befolyásolják. A vonatkozó kutatások szerint az egészségtudatosság és az 
egészség-befektetési hajlandóság ebben az életkorban még jelentősen növelhető.

Fogyasztás, kultúra
Az egy fogyasztási egységre (első fogyasztó) jutó havi nettó jövedelem a fiatalok 

(15–29 évesek) háztartásaiban (2004-ben) átlagosan 63.753 Ft volt, azonban nagy 
különbségek tapasztalhatóak az adatok településtípus szerinti vagy regionális vizsgá-
latakor.

A fiatalok 26%-a olvas el havonta legalább egy könyvet. A szabadidőben rendszere-
sen sportolók aránya 3%. A korosztály 4,1%-a jár havonta legalább egyszer múzeum-
ba, 4,6%-a komolyzenei koncertekre, 9,1%-a színházba.

Az elmúlt egy évtizedben a fiatalok kulturális szokásaiban új tendencia látszik kibon-
takozni, a fesztiválok és rendezvények megjelenésével. A hazai kulturális rendezvények 
e kategóriájában leginkább a 15-29 éves korosztály képviselteti magát. A 2004. évi 
fesztiválok közönségét vizsgáló kutatás, valamint az Ifjúság2004 kutatás számadatai-
ból látható, hogy a vidéki/községi fiatalok és a városi fiatalok között nem húzódik éles 
vonal. A helyi civil kezdeményezéseken a községben és a városban élő fiatalok egyaránt 
vesznek részt ez a 15-29 éves korosztály 53%-át teszi ki, a nagyobb fesztiválokon 
(EFOTT, VOLT, SZIGET) sem mutatkoznak a vidék és város között nagymérvű különbsé-
gek. E rendezvénytípusok jelentős költségekkel járnak, melyet a tanuló fiatalok számá-
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ra a szülőknek kell biztosítani. A fesztiválokban jelentős dominanciával bír az együttlét, 
a közösségi élmények megszerzése.

Ifjúsági turisztikai kereslet

Ifjúság2008 kutatás101

A kimondottan a fiatalokra fókuszáló, négyévenként megismételt nagymintás kutatás 
legfrissebb adatainak tanúsága szerint a 15-29 éves fiataloknak több mint a fele (59%) 
volt üdülni a kérdezést megelőző esztendőben, nagyobb részük belföldön, kisebb ré-
szük külföldön, illetve az utóbbiakhoz hasonló hányaduk bel- és külföldön egyaránt. Az 
érintett korosztály közel fele (41%) azonban nem engedhette meg magának a pihenés 
luxusát. (Ebben a kutatásban kimondottan a pihenési célú üdülést tudakolták a kuta-
tók, vagyis még a rokonlátogatást is kizárták a körből.)

30 év alatti magyarok utazási szokásai173

Ami a nyaralások, üdülések motivációját és desztinációját illeti, arról egy másik, a 
2003-2004-es utazásokra rákérdező kutatás korosztályi adatainak leválogatása alapján 
kaphatunk hozzávetőleges – a módszertani különbségek miatt nehezen számszerű-
sítő, az Ifjúságkutatások adataival kevéssé összevethető, de mindenképpen értékes 
kvalitatív információt nyújtó – képet. Eszerint a fiatalok egynapos utazásokra – a ro-
konlátogatásokat leszámítva – Magyarországon belül leginkább a Balatonra mennek 
strandolni, illetve a Közép-Dunavidékre és Budapestre utaznak, legfőképpen nyáron. 
A külföldi egynapos utazások célja leggyakrabban vásárlás, városlátogatás, és a többi 
korosztályhoz képest kiemelkedő a síelés; a legjellemzőbb úticélokat pedig Románia, 
Szlovákia és Ausztria jelentik. Ennek megfelelően a legtöbben januárban mennek ilyen 
rövid utazásokra a fiatal felnőttek közül. E „kiruccanások” általában spontán módon 
alakulnak, vagyis nem előzi meg hosszas informálódás.

A hosszabb belföldi utazások (legalább egy éjszakát távol töltenek) céljai közül szin-
tén kiemelkedik a Balaton régió, s a nyári hónapok mint legjellemzőbb utazási időszak. 
A külföldi utazások leggyakoribb úticéljai a 18-29 évesek körében Horvátország és 
Olaszország voltak 2004-ben, s szintén a nyári időszakban utaztak legtöbben. Szemben 
a belföldi utazásokkal, a többnapos külföldi üdülések leggyakoribb motivációs tényezői 
között már nem kizárólag az „egyszerű” pihenés, hanem a vízparti kirándulás, sportolás 
is szerepel.

2007. évi ifjúsági turisztikai felmérés137 -138

Az ifjúságért és a turizmusért felelős tárcák 2005-ben elhatározták, hogy az ifjúsági 
turizmusra célzott felmérést végeztetnek el, a Magyar Turizmus Rt. koordinálásában. 
A közreműködő kutatási műhelyek (MÁST, Szocio-Gráf), valamint a FISZ általánosan a 
18-29 éves korosztály (beutazó, belföldi és kiutazó) ifjúsági turisztikai keresleti szoká-
sait és a kínálati oldalt egyaránt vizsgálták.

A lakossági utazások életminőségre gyakorolt hatásait vizsgáló 2007. évi KSH adat-
gyűjtés218

A KSH az OSAP 1942 számú, a lakosság utazási szokásaira vonatkozó, 12.000 ház-
tartás adatainak felhasználásával folytatott rendszeres adatgyűjtését – a LUSZ (A), 
(B) adatlap – a 2007. évben egyszeri alkalommal kiegészítette a lakossági utazások 
életminőségre gyakorolt hatásainak vizsgálatával (LUSZ (C) adatlap). Ennek életkori 
leválogatása a 18-24 éves és a 25-44 éves korosztályokra vonatkozóan tartalmaz re-
leváns információkat (utóbbi korosztály adatai az életkor előrehaladtával és ezzel az 
életmód-váltással bekövetkező változások detektálására alkalmas). Az egyes adatso-
rok értékelése alapján megállapítható, hogy a szabadidős célú utazás igen jelentősen 
befolyásolja a közérzetet (87%) és a boldogságot (75%). Az utazások szorosabb csa-
ládi-baráti kapcsolatot alakítanak ki (66%), segítenek a rekreációban (63%) és újabb 
utazásokat generálnak (62%). Ugyanakkor a megkérdezettek szerint a lakókörnye-
zetükben megjelenő turistaforgalom közérzetüket nem befolyásolja (74%), de annak 
közvetlen hasznát sem látják (95%).

Az ok-okozati fa 1. ágát áttekintő blokkvázlat a következő oldalon látható.
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1.3.1.1 Egyén 
A középfokú oktatásban részt vevők száma az elmúlt 15 évben növekedett. Míg az 
1980-as években az adott korosztály 10%-a, ma a 18–29-évesek 40%-a jár felsőok-
tatási intézménybe. A felsőoktatásban inkább a mennyiségi szemlélet és az ezzel járó 
finanszírozási szempontok a dominánsak a minőségi szemlélettel szemben. Az inno-
váció-vezérelt gazdasági növekedés humán feltételeinek megteremtéséhez szükséges 
műszaki és természettudományos képzettséggel rendelkező kvalifikált munkaerő kibo-
csátása jelentősen elmarad az EU átlagától (arányuk a végzettek körében Magyaror-
szágon 2002-ben 18%, az EU átlag 26,1%). A magyar fiataloknak csak 1/3-a beszél 
valamilyen szinten legalább egy idegen nyelvet. A legtöbben az angolt említik, a kettő 
vagy ennél több idegen nyelvet beszélők a fiatalok 10%-át teszik ki.

A fejlett piacgazdaságokban az oktatás-képzés egyre kevésbé fejeződik be az is-
kolarendszerből való kilépéssel, a szakképesítés megszerzésével. Az élethosszig tar-
tó tanulás átfog minden olyan tervszerű tanulási tevékenységet, legyen az formális, 
nemformális vagy informális, melynek célja ismeretek szerzése, illetve készségek és 
kompetenciák fejlesztése. Az élethosszig tartó tanulásról szóló, 2003-ban folytatott 
felmérés eredménye alapján a 20–29 éves népességből a felvétel vonatkozási idősza-
kában – a felmérést megelőző 12 hónapban – összességében 535 ezer fő vett részt va-
lamilyen oktatásban, képzésben, azaz minden harmadik fiatal. A fiatalok jelentős része 
még iskolai rendszerű oktatásban tanul, míg az iskolarendszeren kívüli képzésben az 
átlagosnál valamivel kisebb arányban vesznek részt.

Az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés Magyarországon 2003-ban indult, eddig 1600 
fő kezdte meg ilyen irányú tanulmányait. Jelenleg 14 intézményben, államilag finan-
szírozott és költségtérítéses módon, nappali és levelező formában egyaránt végezhető. 
2006-ban indult Pécsett az „ifjúsági szakértő szakirányú továbbképzés” (felsőfokú kép-
zés). A képzés célja az ifjúsággal foglalkozó intézmények, szervezetek munkatársainak 
speciális, szakmai képzése.

A hazai iskolarendszerű turisztikai képzés sajátos anomáliákkal tűzdelve, inkább a 
gyakorlatorientált képzés felé tolódik el, leértékelve ezzel a tudományos igényű megkö-
zelítést. A magyarországi turizmusképzésben egyrészt évről-évre bővülnek az oktatási 
és képzési lehetőségek, a közép- és felsőoktatásban évek óta elérhetők az idegen nyel-
vű képzések is. Másrészt a turizmusoktatás piacosodott, ennek következtében bizonyos 
területeken túlképzés, míg egyes szakágak tekintetében hiány tapasztalható. 

A szemléletmódot formáló Kompasz emberi jogi képzés bevezetésének programja 
jelenleg is folyik a közoktatás különböző szintjein. 

1.3.1.2 Közösség 
A fiatalok kevesebb, mint hatod része rendelkezik valamilyen civil szervezeti tagsággal 
(15%). A legpreferáltabbak a sportegyesületek, a sportklubok és az egyházi szerve-
zetek. A még értelmezhető sávban találhatók a kulturális, hagyományőrző csoportok, 
valamint a diák- és az önkéntes szervezetek.

Azok a fiatalok, akik tagjai valamilyen szervezetnek, elsősorban a barátok, a közös-
ség kedvéért lettek tagok (38%). A válaszok sorrendjében a második az érdekképvise-
let lehetősége (14%), a harmadik az iskolai indíttatás (diáktársak, tanárok befolyása: 
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10%) és 7%-os említési arányt ér el a fontos ügyek felvállalása és az, hogy valami jót 
tehet a közösségért. A tagsági viszonyrendszerben nem lévő többség elsősorban az 
érdektelenséget, valamint az idő hiányát jelöli meg távolmaradási okként (36%). 

Az ifjúsággal kapcsolatos hazai szerveződések száma közel 2000, és ezzel a civil 
szektor 4%-át tették ki 2005-ben. Szervezetszámukkal arányosan részesültek a bevé-
teli forrásokból, így egy szervezetre átlagosan 5 millió Ft-os bevétel jutott, azonban az 
ifjúsági szervezetek 6%-ának sem bevétele, sem kiadása nem volt.

Az ifjúsági szervezetek kétharmada egyesületi, 33%-a alapítványi formában műkö-
dött, az összes alkalmazott 3 és az egyesületi tagok 4%-a összpontosult náluk. Dön-
tő többségük (81%) városokban végezte tevékenységét. A legtöbb és a legnagyobb 
taglétszámú ifjúsági szervezetcsoportot továbbra is a diáksport-egyesületek alkotják, 
a második legnagyobbat a heterogén összetételű és célú gyermek- és ifjúságvédelmi 
szervezetek képviselik. A legnagyobb változás a szabadidős ifjúsági szervezeteknél tör-
tént, amelyek száma és taglétszáma is jelentősen visszaesett. 1995-ben még a szer-
vezetek 28%, a tagok 39%-a kapcsolódott hozzájuk, 2004-ben ugyanezek a mutatók 
már csak 23% és 12% voltak.

Az infokommunikációs ellátottságot befolyásolja az életkor: míg a 14–17 éveseknél 
ez 90%, addig a 25–29 éveseknél ez az arány 75%-os. Az internethasználók aránya 
25–29 éveseknél 2/3-os. A fiatalok több mint 50%-a naponta internetezik, ezáltal adott 
az esélye virtuális közösségekben való részvételre is. 

1.3.1.3. Társadalmi részvétel 
A politikai intézményrendszer egyes elemei iránt nagyfokú bizalmatlanság nyilvánul 
meg. A demokratikus intézményrendszer elfogadottsága alacsony. Az Országgyűlés, a 
pártok, a Kormány, a sajtó, valamint az egyházak bizalmi indexe egyaránt a negatív 
tartományba esik.

A helyi döntéshozatalban való részvételről szóló vizsgálatok azt mutatják, hogy a 
civil szervezetek töredéke van csak befolyással az önkormányzati politikára, jellemzően 
inkább a nagyobb települések biztosítják a részvétel lehetőségét. A fiatalok közéleti 
aktivitását illetően figyelemre méltó, hogy a 2004-re vonatkozó ifjúságkutatás szerint 
a fiatalok a jövőben jóval magasabb arányban vettek volna részt tiltakozó és érdekvé-
delmi megmozdulásokban, mint tették azt korábban. 

A 14–29 éves generációk 29%-a végez tágan értelmezett önkéntes munkát. Az ifjú-
sági szervezetekben dolgozott a rendszeresen dolgozó önkéntesek 5%-a.

Az ok-okozati fa 2. ágát áttekintő blokkvázlat a következő oldalon látható.
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1.3.2. kínálat

1.3.2.1 Vonzerő 
Természeti örökség
Az ország éghajlatában a mérsékelt égöv majd minden jellegzetessége megtalálható. 

Markánsan elkülönülnek az évszakok, a viszonylag kis terület több klímahatás találko-
zási területe, így óceáni, kontinentális, és kisebb mértékben mediterrán hatások egy-
aránt érvényesülnek. Ugyanakkor egyik évszak sem “megbízható,” gyakran szélsőséges 
anomáliák tapasztalhatóak. 

Magyarország nem rendelkezik tengerparttal és a téli sportoknak kedvező magas 
hegységekkel, ugyanakkor a természeti környezet számos kisebb jelentőségű, de adott 
célcsoportok számára kedvező lehetőségeket, pl. folyó- és állóvizeket, barlangokat, 
kirándulásra, kerékpározásra, lovaglásra alkalmas területeket biztosít. 

Hazánk folyó- és állóvizei megfelelő lehetőséget nyújtanak a vízi turizmus számára. A 
Duna, a Tisza, illetve mellékfolyóik Magyarországon 1360 kilométer hosszan hajózha-
tók, a Duna nemzetközi víziútja 412 kilométer hosszú. A Balaton, a Velencei-tó, a Fertő 
tó és a Tisza-tó mintegy hétszáz négyzetkilométer vízfelülettel rendelkezik. A kézzel 
hajtott járművek – kajak, kenu, evezős csónak – részére 3870 kilométeres víziút áll 
rendelkezésre. Komoly lehetőséget jelenthet a magyar turizmus számára a vitorlástu-
rizmus minőségének fejlesztése.

Hazánkban számos olyan egyedülálló természeti érték van, amely az EU országaiban 
már nem fordul elő, így hazánk jelentős természeti értékekkel gazdagítja az EU-t. A 
természeti okok mellett a néhány ezer éves emberi tevékenység is jelentős hatással 
volt a gazdag mozaikos táj és élővilág kialakulására (például a Világörökség listára fel-
került kultúrtájak).

Európában egyedülálló természeti képződmény a magyar Puszta, ahol különleges 
élővilága mellett csak itt tapasztalható természeti jelenségek is megfigyelhetők (déli-
báb). Tíz nemzeti parkunk192 és Európa-diplomás területeink számos ökoturisztikai le-
hetőséget kínálnak, több megvalósított fejlesztést a WTO is példaértékűnek ismer el. A 
nemzeti parkok látogatói között a belföldi turisták és diákcsoportok vannak túlsúlyban. 
Magyarország területének 10%-a védett természeti terület.

Kulturális örökség
Magyarország gazdag szellemi kulturális örökséggel rendelkezik a különböző művé-

szeti ágak területén, zenei és képzőművészeti, színházi kultúránk ismert és elismert. 
Jelentősek a népművészeti értékeink, hagyományaink. 

A hazai kulturális turizmus egyik legjelentősebb vonzerejét a múzeumok jelentik, 
amelyek egyre inkább megújulva, turistabarát szemlélettel teszik elérhetővé a magyar 
kultúrát.

Történelmi okoknál fogva Magyarországon sok kastély található (718 védett kastély 
és kúria), amelyek az ország egész területén szétszórtan helyezkednek el. Ezek az 
épületek eredeti funkciójukat elveszítve sokszor igen elhanyagolt állapotban vannak. 
Hasznosításuk egyik legjobb módja a turizmusba való bevonásuk (pl. kereskedelmi 
szálláshely, múzeum).

A várak hasonlóan alkalmasak turisztikai hasznosításra (pl. várszínház, várjátékok). 
Más európai országokkal összehasonlítva a vallási turizmusban, a világörökségi helyszí-
nekben és építészeti értékeinkben rejlő lehetőségek sincsenek kihasználva. 

A magyar gasztronómia az ország határain kívül is ismert, a hagyományos magyar 
ételek értéket, ezáltal turisztikai vonzerőt jelentenek. A hazánkba látogató külföldi olyan 
sajátosan magyar ételekkel találkozik, mint a töltött káposzta, a paprikás csirke, a lecsó. 
A kalocsai vagy szegedi fűszerpaprika, a makói hagyma, a téliszalámi hungarikumok.

A gasztronómiához kapcsolódik az évezredes múltra visszatekintő magyar borkultúra 
is. Magyarországon ma mintegy 93000 hektáron termesztenek szőlőt, amivel a világ 
első 25 országa között foglal helyet. Az éghajlat egyik legfontosabb eredménye az 
egyes évjáratok különbözősége: a borminőség évenkénti nagy változatosságát, a borok 
minőségét a sajátos magyar táj, a talajok és a domborzati viszonyok sokszínűsége is 
meghatározza.

Ma 22 borvidék található hazánkban, és egyre több borvidék központjában működnek 
helyi információs központok („borok háza”), amelyek a tájékoztatáson kívül a borok 
bemutatására, rendezvények szervezésére és a borutak kiindulópontjaként vagy állo-
másaként is szolgálnak.

Innováción alapuló vonzerő
A hazai turisztikai piacon eddig kis számban vannak jelen az innovatív, komplex és 

újszerű vonzerők, akár a semmiből kialakítva, amelyek önállóan is vonzó kínálatot je-
lentenek a turistáknak.

A klasszikus témapark – amelynek lényege, hogy a család minden tagja találhat 
magának egész napra való szórakozást – hiányzik a magyar turisztikai kínálatból, nap-
jainkban az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a Magyar Vasúttörténeti Park 
tekinthető országos, illetve regionális jelentőségű témaparknak.

Emellett említhetők még az aquaparkok, mint sajátos tematikus parkok, amelyek az 
élményfürdőzés helyszínei. Aquaparkok több városban is találhatóak, azonban többnyi-
re nem önállóak, hanem gyógy-, vagy termálfürdőhöz kapcsolódnak. Külföldi minták 
alapján új törekvések mutatkoznak kalandparkok létesítésére is. 

1.3.2.2 Infrastruktúra
Szálláshely
Az ország szálláshely-kínálatát a folyamatos fejlesztések ellenére továbbra is a kon-

centráció és területi egyenlőtlenségek jellemzik. Az összes kereskedelmi szállásférő-
helyek több, mint 40%-a, a szállodai férőhelyek 60%-a Budapesten és a Balatonon 
koncentrálódik. Egyes területeken a turisztikai fogadóképességet meghaladó túlfejlesz-
tés állt be, míg az ország több, jelentős vonzerővel rendelkező pontján még mindig 
elégtelen a kínálat, ami a további fejlődés lehetőségeit is hátráltatja.

A vidéki szálláshelyek jó része, főként a három csillagosnál alacsonyabb kategóriában 
felújításra szorul. Az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően vidéken és a fővárosban 
egyaránt nagy számban épültek 3 csillagos panziók, motelek és szállodák, amely a bel-, 
és külföldi turisták igényeit is maradéktalanul kiszolgálják. 

Továbbra is kevés a színvonalas ifjúsági szálláshely. A turistaházak egy részét keres-
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kedelmi szálláshelyként működtetik, azonban kapacitás-kihasználtságuk alacsony, így 
üzemeltetésük általában veszteséges, vagy éppen nullszaldós. A színvonalas kempin-
geket a turisták főként a gyógyfürdők környékén hiányolják.

Továbbra is kevés az autentikus falusi turizmust kiszolgáló parasztház.
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek (pl. üdülő, gyermek és ifjúsági 

tábor, nomád táborhely, turistaház, kulcsosház, diákotthon, kollégium) jelentős kapaci-
tással rendelkeznek. A 2008. évben 743 szálláshelyen 49 479 férőhely állt rendelkezés-
re, ezeken 1 446 757 vendégéjszaka alatt 2,9 milliárd forintos árbevételt és 1,5 milliárd 
forint beruházást (további bevételt) realizáltak (lásd a melléklet I. részében).

Létesítmény
Ópusztaszer és néhány nemzeti parki látogatóközpont kivételével nincsen központi 

fekvésű, széles körű szolgáltatásokat nyújtó látogatóközpontok. Hiányoznak a nyilvá-
nos illemhelyek. Mind a motoros hajók használatához, mind a vízi túrázáshoz jól ki-
épített kiszolgáló infrastruktúra szükséges, amellyel csak részben rendelkezünk. Sok 
a hiányosság a nagyobb tavaknál a vitorlás turizmus színvonalas fogadását illetően, 
valamint a kisebb folyókon az evezős turizmus feltételei tekintetében.

Vonalas infrastruktúra
A természetjárás infrastruktúra és felszerelés igénye sok tekintetben alacsonyabb, 

mint más turizmuságaknak. Ugyanakkor a gyalogtúra útvonalak sok esetben elhanya-
goltak, gazdátlanok, az útjelzés-hálózat állapota az évek óta tartó folyamatos felújí-
tások ellenére is több helyen elavult, amely nehezíti a tájékozódást, ezáltal rontja a 
kirándulók komfortérzetét. 

A hosszabb távú kerékpáros vándorútvonalak kialakítására Magyarország kiváló te-
repet kínál. Turisztikai szempontból lényeges a Balaton körüli és a Duna-menti Bécs-
Budapest kerékpáros útvonal. Nincs azonban megfelelő ellenőrző és szankcionáló rend-
szer, amely megakadályozza a kerékpárutak minőségének romlását, és a már meglévő 
utak karbantartása sem megoldott. Hiányoznak a kijelölt lovastúra-útvonalak is. 

1.3.2.3 Szolgáltatás 
Egyéni utazás
A közlekedési információkhoz való hozzájutás esetleges, csak a nagy pályaudvarokon 

működik elektronikus utastájékoztató rendszer. A tömegközlekedés számos kívánni va-
lót hagy maga után. A jegyváltás külföldiek számára kommunikációs nehézségekbe 
ütközik.

Hiányos és strukturálatlan az egyéni utazáshoz beszerezhető előzetes információ. 
Az információhoz jutás lehetősége mind az interneten, mind a Tourinform-irodákban 
esetleges. Az átfogó kiadványok az egyedi igényeket kevéssé elégítik ki, speciális kiad-
ványok csak szűk körben készülnek.

A térítésmentesen hozzáférhető térképek „hirdető-centrikusak”, nem tartalmazzák 
egy település összes turisztikai szolgáltatóját. 2002-ben létrejött a közutak mentén 
felállított turisztikai attrakciókat jelző „barna táblák” rendszere, de ezek térségi-kistér-
ségi, illetve városi-falusi leképezése elmaradt.

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 
Kevés az aktív turizmus (biciklis, vízi, extrém sportok) szerelmesei által támasztott 

szálláshelyigényeket kielégítő szolgáltató. A szállodákban, panziókban alkalmazott 
munkaerő képzettségi foka jó, nyelvtudásuk átlagosnak tekinthető, vendégbarát visel-
kedésük, tájékozottságuk, segítőkészségük nagymértékben hozzájárul a komfortérzet 
javításához. Területi megoszlását tekintve egyenlőtlen az éttermek elosztása, vannak 
olyan térségek, ahol 40-50 km-t kell utazni ahhoz, hogy normális körülmények kö-
zött lehessen étkezni. Különösen érvényes ez a rövid nyári szezonon kívüli időszakra, 
amikor a vendéglők nagy része egyszerűen bezár. A meglévő vendéglátó-ipari egy-
ségekben kevés a szakképzett középszintű munkaerő, jellemzően idénymunkásként, 
minimálbéren foglalkoztatják például a felszolgálókat, szakácsokat.

A komfortérzethez hozzátartozik a vendéglátásban és a szálláshelyek igénybevétele-
kor tapasztalt élmények minősége. A jelenlegi – sok tekintetben kifejezetten nem turis-
tabarátnak minősíthető – szolgáltatások nem javítják a turisták kedvét. Egyik szolgál-
tatási formában sem megoldott a minőségi védjegyek adta lehetőségek kihasználása, 
illetve a minőségi alapon felállított rendszerek működtetése. A komfortérzet kialakulá-
sát a környezet minősége, tisztasága, ápoltsága is befolyásolja.

Kapcsolódó szolgáltatás 
A csökkenő szállásdíj-bevételek ellensúlyozására a szolgáltatók folyamatosan átala-

kítják üzletpolitikájukat: mivel az árak emelése az erős konkurenciával szemben nem 
lehetséges, a bevételek növelésének másik lehetősége, hogy a vendég a szállás mellett 
minél több szolgáltatást vegyen igénybe a szálláshelyhez kötötten. Ennek érdekében az 
üzemeltetők fejlesztik a szolgáltatási kínálatot. 

Hiányoznak a megfelelő kerékpáros szolgáltatások (szerviz, szállás, stb.).
A vidéki kiskereskedelmi bolthálózatok nyitvatartása és ellátottsága szintén nem 

megfelelő, sok helyen csak délelőtt vannak nyitva a boltok, és kizárólag a legalapvetőbb 
árucikkek szerezhetők be. A bankszolgáltatások rendszere turistabarát, itt a problémát 
a vidéki bankautomaták, illetve a fiókhálózat szűk keresztmetszete jelenti. Az Internet-
hozzáférés a fővárosban a kávézók és éttermek Internet-kávézóiban rugalmasan, fenn-
akadás nélkül megoldható, a vidéki városok és üdülőhelyek esetében azonban vannak 
kisebb hiányosságok. A kistelepülések teleházaiban nincs idegen nyelvű tájékoztatás. 

 Program
A rendezvények közül kevés a garantált program, ugyanakkor az elmúlt évek pályá-

zati támogatásának köszönhetően megfelelő számban szerveznek programokat. Ezek 
elsősorban regionális jelentőségűek, a külföldiek közül a már itt tartózkodóknak jelent 
szórakozást, kikapcsolódást. A nemzetközi vonzerőt jelentő, országimázst meghatározó 
rendezvények azonban hiányoznak a kínálatból. Ez alól a Budapesten megrendezett 
programok képeznek többé-kevésbé kivételt.

Problémát jelent a rendezvények időbeni és térbeni koordinálatlansága is. A külföldi-
ek számára nehézséget jelent az idegen nyelvű programok, előadások hiánya.

Az ok-okozati fa 3. ágát áttekintő blokkvázlat a következő oldalon látható.
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1.3.3. környezet

1.3.3.1 Szabályozás
Ifjúsági jogszabályi környezet
A mai kormányzati munkamegosztásban gyermek- és ifjúsági szakterület ágazati 

szintű irányítását a szociális és munkaügyi miniszter látja el, a tárca statútum-rendele-
tében foglaltak szerint.217

A feladat magában foglalja 
a gyermeki jogok érvényesülésének figyelemmel kísérését,• 
a Kormány nevében a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november • 
20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvényben202 fog-
laltak végrehajtásának összehangolásával és ellenőrzésével kapcsolatos fel-
adatokat,
az ifjúságra közvetlenül vonatkozó – másik miniszter feladatkörébe nem tar-• 
tozó – kormányzati döntések előkészítését, azok végrehajtásának összehan-
golására az ifjúságot érintő feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterekkel 
együttműködve stratégia és cselekvési terv kidolgozását,
a gyermekeket és fiatalokat érintő szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányzati • 
feladatok ellátását,
a felnövekvő korosztály tagjainak életpálya-építéshez szükséges információ • 
elérhetőséget biztosító, valamint a gyermekek és fiatalok képesség- és kö-
zösségfejlesztését célzó nem formális pedagógiai programokkal kapcsolatos 
szolgáltatások rendszerének, valamint azok infrastrukturális feltételeinek fej-
lesztését célzó programok kidolgozását és működtetését,
az ifjúsági turizmus infrastrukturális és jogi eszközrendszerének figyelemmel • 
kísérését és kidolgozását, az ifjúsági turizmus és szabadidő (gyermekek is-
kolán kívüli szervezett) eltöltését segítő programok fejlesztésének stratégiai 
kérdéseit és az érintett miniszterek ezzel kapcsolatos feladatainak összehan-
golását,
a Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése mellett – az érintett miniszterekkel • 
együttműködve – a határon túli magyar ifjúsággal való együttműködés rend-
szerének koordinálását,
a gyermek- és ifjúságpolitikai ügyekben az országos konzultáció rendszerének • 
működtetését, valamint annak biztosítását, hogy – a közoktatás és felsőokta-
tás kivételével – a fiatalok képviselőik útján részt vehessenek az őket közvet-
lenül érintő kormányzati döntések előkészítésében, elősegítve a gyermekek és 
fiatalok szabad véleménynyilvánítási jogának gyakorlását,
a felsőoktatási intézményekkel és hallgatói önkormányzatokkal, országos szak-• 
mai szervezettekkel, gyermek- és ifjúsági célú civil szervezetekkel, valamint az 
egyházak és felekezetek ifjúsági tagozataival való kapcsolattatást,
a gyermek- és ifjúságpolitikához tartozó terület szakmai felügyeleti rendszeré-• 
nek meghatározását, az e területekhez tartozó tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítési rendszer és követelmények kidolgozását,
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a gyermek- és ifjúsági szervezetek és a közoktatási intézmények keretében • 
szervezetten megvalósuló, munkatapasztalat szerzést szolgáló önkéntes és 
nemzetközi mobilitási programok rendszerének kidolgozását.

Jelenleg nem meghatározott az ifjúsági közfeladatok fogalmi köre, ellátásuk rendsze-
re. Bár intézmények működését leíró, valamint ágazati-szakmai jogszabályok (mun-
kaügy, munkavédelem, egészségügy, szociális, közlekedési, kulturális, büntetés-vég-
rehajtás stb.) tartalmaznak speciális, az ifjúsági korosztályoknak címzett jogokat, de 
azok nem összehangoltak.

A szervezetekre, intézményekre és pályázatokra vonatkozó jogszabályok csak rész-
ben pótolják azt a szabályozási hiányt, amelyet a GYIA-NGYIK törvény203, az önkor-
mányzati törvény és a Gyvt.207 hagynak a gyermek- és ifjúsági jogok, a gyermek- és 
ifjúsági közfeladatok és az intézményrendszer tételes meghatározásában.

1.3.3.2 Finanszírozás 
Ifjúsági célú források és eljárások

Az ifjúsággal kapcsolatos állami feladatok és a kapcsolódó források jelentős része 
hagyományosan a szakminisztériumok hatáskörében találhatók. Az ifjúságért minden-
kor felelős minisztériumok ifjúsági célú előirányzatai 2004-ig nőttek, majd folyamato-
san csökkentek a fejlesztési célok átcsoportosítása, illetve megszűnése következtében. 
2007-ben lényegében a 2000. évivel azonos nominálértékű összeg, alig több mint 1,3 
milliárd Ft (a központi költségvetés kiadási főösszegének 0,016%-a) állt e célra rendel-
kezésre, szemben a 2006. évi 2 milliárd Ft-tal (a kiadási főösszeg 0,026%-a). A hazai 
forrásokat 2007-től a Youth in Action (Fiatalok Lendületben) program egészíti ki.

A szervezetek anyagi forrásainak átlagosan 44%-a kormányzati támogatás (pl. mi-
nisztériumi támogatások, NCA, GYIA), míg 21%-ra önkormányzati támogatás. A többi 
forráslehetőség közül kiemelkedik az Európai Uniós pályázatok aránya, ami 26%, de a 
magas szórás alapján elmondható, hogy ezekhez a forrásokhoz a szervezetek szűk köre 
jut hozzá sikeresen, esetleg ismétlődő módon. Az egyéb pályázati támogatások aránya 
15%, míg a gazdasági szereplők támogatása és a saját bevétel aránya 12%-12%-ban 
van jelen. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó források igény-
bevételének aránya 4%, de ehhez a szervezeteknek szintén csak szűk köre jut hozzá. A 
civil szervezetek esetében megállapítható, hogy az 1%-os felajánlásokkal befolyt összeg 
éppen csak az ezzel kapcsolatos hirdetési és egyéb adminisztrációs költségeket fedezi.

Az ifjúsági terület pályázatkezelési szabályait, eljárásait célirányos kutatás még nem 
vizsgálta. Nincsenek célszerűségre, eredményességre vonatkozó adatok, információk. 
A pályázatok cél szerinti megvalósulását, társadalmi hatását, megtérülését sem vizs-
gálják, indikátorok kidolgozására nem került sor. A monitoring rendszer a pénzügyi 
teljesítés szabályosságának vizsgálatára korlátozódik.

1.3.3.3 Intézményrendszer

Ifjúsági intézményrendszer
A SZMM felügyelete alá tartozik:

a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szakmai önállósággal bíró részjogkörű • 
költségvetési egységeként működő Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat (Mo-
bilitás), amely a szakmai munka szervezését végzi. A Mobilitás ellenőrzi és 
összehangolja a regionális ifjúsági szolgáltató irodákat (RISZI) és működteti 
a Fiatalok Lendületben Programirodát, amely felelős a nem formális nevelési 
programokat támogató Youth in Action program magyarországi megvalósítá-
sáért; 
a minisztérium háttérintézménye, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet látja • 
el a gyermek- és ifjúságkutatási feladatokat.

A SZMM felügyeli a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramot (GYIA), amely támogatja a 
gyermekek és a fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit. A GYIA regio-
nális javaslattevő testületei a régiónként ülésező regionális ifjúsági tanácsok (RIT-ek), 
amelyek regionális szinten kanalizálják a fejlesztéseket és forrásbővítő funkciójuk van 
az adott régió tekintetében. A SZMM felügyeli továbbá a megszüntetés alatt álló Nem-
zeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványt, illetőleg a fogyatékos iskolák jogutód közala-
pítványát.

A SZMM – az OKM-el közösen – az MNV Zrt. tulajdonában lévő Zánkai Gyermek és 
Ifjúsági Centrum Kht. felett szakmai felügyeletet gyakorol.

Az ifjúsági intézményrendszer területi szintjét a Mobilitáshoz tartozó, szakmai önálló-
sággal rendelkező RISZI-k alkotják. Az ifjúsági intézményrendszer helyi szintjét alkot-
ják az önkormányzati ifjúsági referensek, valamint az ifjúsági információs és tanácsadó 
irodák (ifjúsági irodák), ifjúsági információs pontok.

A referensek feladata az önkormányzatok ifjúsággal kapcsolatos intézkedéseinek ko-
ordinálása, de gyakorta töltenek be ifjúságfejlesztői, katalizátori szerepet is. Többnyire 
a megyeszékhelyeken és meghatározóan önkormányzati fenntartásban működnek az 
ifjúsági információs és tanácsadó irodák, melyek alapellátás-jellegű humánszolgáltató 
intézményként végzik személyes tájékoztató, tanácsadó és ifjúságsegítői tevékenysé-
güket.

Az irodák bázisára és szakmai gyakorlatára épülve működnek az információs pontok, 
melyek tevékenységükben az ifjúsági információk közvetítését végzik, általában más 
ellátáshoz, intézményhez kapcsolt szolgáltatásként.

A fiatalok fejlesztésében kulcsszerepet játszó ifjúsági szolgáltatási helyszínek (ifjú-
sági információs és tanácsadó irodák, ifjúsági információs pontok, ifjúsági közösségi 
terek) száma az elmúlt években növekedésnek indult, azonban még közel sem épültek 
ki olyan szinten, ami országosan, vagy akár csak az azonos településtípuson belül is az 
egyenlő elérési és igénybevételi esélyeket teremtené meg a fiatalok számára. Általá-
nosan elmondható, hogy nem vagy csak részben honosodtak meg a különböző szolgál-
tatók ágazatközi együttműködései, így az ifjúsági korosztályok többsége „töredezett” 
humánszolgáltatási rendszerre tud támaszkodni. Ilyen feltételek mellett jelentős szol-
gáltatási potenciál marad kihasználatlan.

A helyi, térségi, regionális vagy országos ifjúsági feladatok a szervezése, tervezé-
se során az egyébként elvárható szintű és tartalmú politikák esetlegesen alakulnak.  



62 63

A fejlesztéspolitikában nem jelenik meg a szolgáltatások komplex, horizontális jellegű 
fejlesztésének gyakorlata. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai kö-
zött csak más ágazatok (jellemzően a szociálpolitika és az oktatás) mentén értelmeződ-
nek az ifjúsági célú fejlesztések.

A magyarországi ifjúságkutatást alapvetően intézményi sokszínűség jellemzi, amely 
együtt jár a finanszírozási források hullámzásával is. A magyarországi ifjúságkutatá-
sok alapjául szolgáló statisztikák megbízhatóak, általában megfelelő bontásban állnak 
rendelkezésre. Jelentős információs forrás a Központi Statisztikai Hivatal, mely életkori 
bontásban számos alapadatot szolgáltat a gyermekekről és a fiatalokról. Az utóbbi évek 
empirikus kutatásainak nagy részét valamilyen kérdőíves módszerrel végezték (80%), 
melyek harmadát (37%) tette ki a személyes interjúval végzett kutatás. A másik leg-
gyakoribb a survey technika volt. Az 1995-től végzett ifjúságkutatások mintegy hatodát 
(17%) végezték mélyinterjús vagy egyéb kvalitatív módszerekkel.

Évente kb. 50 publikáció jelenik meg az ifjúság élethelyzetével kapcsolatos kutatá-
sokról tudományos szakfolyóiratokban.

1.3.3.4 Partnerség (Érdekképviselet, Párbeszéd)

Ifjúsági párbeszéd, érdekegyeztetés, együttműködés
A magyarországi ifjúsági szervezetek a rendszerváltás óta eltelt 17 év folyamán végig 

olyan környezetben végezték munkájukat, amelyet az ifjúságpolitikai intézményrend-
szer folytonos átalakítása, a feladatok, a felelősségi és hatásköri kérdések különböző 
kormányzati intézmények, illetve intézményi szintek közötti megosztása jellemzett. Az 
ifjúsági ügyek horizontális jellege miatt különösen fontos lenne az ágazatok közötti 
párbeszéd, azonban a koordináció közigazgatási fórumai még nem működnek hatéko-
nyan. 

Jelenleg nincs Magyarországon legitim civil-kormányzati párbeszéd, és nincs az ifjú-
sági szervezeteket képviselő az ifjúsági korosztályok érdekeit megjelenítő civil együtt-
működés. Az ifjúsági ernyőszervezetek működésére – stabil szervezeti, anyagi, szabá-
lyozási háttér hiányában – leginkább az instabilitás volt a jellemző, ezzel párhuzamosan 
az ifjúsági korosztály részvétele a nonprofit és civil szervezetekben csökkent.

1.3.3.5 Biztonság
Ifjúság és bűnözés

Az átlagosnál magasabb a fiatalok veszélyeztetettsége: a 15–18 évesek korosztá-
lyából minden tízezer személyből 39, a 25–29 évesek korosztályából 41 személy vált 
erőszakos bűncselekmény áldozatává. Évente 10 ezer kiskorú személy válik bűncse-
lekmény áldozatává. Az ismertté vált rablások majdnem negyedét (21,2 százalékát) 
gyermekek és fiatalkorúak sérelmére követik el. Az áldozattá válás megelőzésében a 
családnak, az oktató-nevelő intézményeknek, a civil szervezeteknek és a rendőrségnek 
egyaránt jelentős szerepe van.

Turizmus, bűnözés és balesetek
A Balatonon, Budapesten és a Tisza-tónál már működő Tourist Police mintájára szá-

mos város tervezi turista-rendőrség felállítását, de ez forráshiány miatt ritkán valósul 
meg. Az ezredforduló óta több mint tízezer turista vált valamilyen bűncselekmény sér-
tettjévé, emellett több tízezer hazánkba látogató személy lett közúti balesetek okozó-
jává vagy elszenvedőjévé.

A külföldi turisták panaszkezelése csak Budapesten és – a turisztikai idényben – a 
Balaton körüli rendőrkapitányságok egy részénél megoldott. Számos turista – a lehe-
tőségekhez képest – kerüli a túlzsúfolt, bűncselekmény elkövetésére alkalmas helyszí-
neket.

1.4 Trendek, tendenciák236, 253

Ifjúság
Európa egésze, ezen belül a legtöbb ország demográfiai kihívásokkal küzd.• 
Európa egyre nagyobb figyelmet, szakmai és pénzügyi erőforrást szán az ifjú-• 
ságra; Európa országaiban az integrált ifjúságpolitikai tervezés időszakát él-
jük.
Európa-szerte felértékelődnek a nem formális és informális úton megszerezhe-• 
tő kompetenciák (ismeret+készség+jártasság+attitűd); az infokommunikációs 
eszközök használata és elterjedtsége erőteljesen növekszik.
Európa mindegyik országában a vállalatok társadalmi célokra fordított erőfor-• 
rásai és az erről szóló közbeszéd dinamikusan növekszik.
Európa szinte mindegyik országában napirenden van az egyéni és társadalmi • 
felelősség újrarendezésének kérdése.

• 
Turizmus

Az utazási célok változatossága egész évben megtekinthető, vonzó látványos-• 
ságokat és szórakozási formákat, lehetőségeket kínál, ami ösztönzőleg hat a 
mobilitásra és növeli az utazások gyakoriságát.
A szabadidős utazások piaca a korábbinál erőteljesebben lesz divatorientált.• 
Az utazások száma a gyakoribb, rövidebb utak következtében megnő, az egy • 
útra eső átlagos költés azonban csökken.
Az internet térnyerésének köszönhetően a turisták egyre jelentősebb része • 
saját maga szervezi meg utazását.
Az utazási döntésekben – az euró bevezetésének és ezzel az árak gyors ösz-• 
szehasonlíthatóságának következtében – egyre nagyobb szerepet kap az ár-
érzékenység.
A légiközlekedés – a fapados utazási lehetőség elterjedése és a növekvő utazá-• 
si távolság miatt – átlag feletti ütemben, dinamikusan növekedik.
Jelentős növekedést mutat a last-minute foglalások száma.• 
Növekszik a kereslet az egészség és a biztonság iránt.• 
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1.5. Horizontális témák

1.5.1.  fenntarthatóság

Az Európai Unió egyik fontos feladata a fenntarthatóság előmozdítása. Így más ága-
zatokhoz hasonlóan a turizmusban is megindult a “zöldülés”. A fenntarthatóságnak azt 
kell jelentenie, hogy a turizmus alapjául szolgáló erőforrások, valamint a turizmus ál-
tal érintett személyek a hasznosításon keresztül ne szenvedjenek el olyan hatásokat, 
amelyek visszafordíthatatlan negatív folyamatokat indítanak el. Ezzel összefüggésben 
szükséges bővíteni a természetvédelem eszköztárát.

A fenntartható fejlődéshez nélkülözhetetlen a kiszámítható állami szerepvállalás, va-
lamint a megfelelően képzett munkaerő rendelkezésre állása. 

Az érintetlen természeti értékek és a kulturális adottságok turisztikai hasznosításakor 
kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a turizmus hatásai közül minél több pozitív 
és minél kevesebb negatív érvényesüljön. Ezt segítheti, hogy 2004 őszén a kormány 
kihirdette az európai ökológiai hálózat, a Natura 2000 magyarországi területeit.

A Natura 2000 az Európai Unió által létrehozott összefüggő hálózat, amely a közös-
ségi jelentőségű élőhelyek, vadon élő állat- és növényfajok védelmével biztosítja a bio-
lógiai sokféleség megóvását. A Natura 2000 hálózat Magyarországon hozzá fog járulni 
a vidék fenntartható fejlődéséhez, mivel a kijelölt területek ökoturisztikai vonzerejének 
növekedésével lehet számolni. 

1.5.2.  Esélyegyenlőség

Leszakadó csoportok 
A munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat a fiatalok családi és szociokulturális 
háttere jelentős mértékben meghatározza, amit az oktatási rendszer csak részben ké-
pes ellensúlyozni. A hátrányos helyzetben lévők a munkaerő-piaci versenyben eleve 
lemaradással indulnak.

Magyarországon a 20 éven aluli eltartottak közel egyötöde, 420 ezer fiatal él a sze-
génységi küszöb alatt. A létminimum alatt elő fiatalok aránya ennek közel kétszerese 
(850 ezer). A 0–15 év közöttiek 25,2%-a, a 16–24 év közöttiek 18,3%-a szegény. A 
gyermekes háztartások 20,5%-a szegény. A szegénységi küszöb alatt él az egyszülős 
családok több mint egyharmada (38,9%). 

A szociológiai megközelítés dimenziójában a pihenés-üdülés az életminőség átfogó 
mutatójaként is értelmezhető. Ebben a vonatkozásban külön figyelmet érdemel, hogy a 
magyar szegénység-kutatások deprivációnak tekintik az adott társadalom viszonyai kö-
zött alapvetőnek minősülő szükségletektől való megfosztottságot, mely javak és szol-
gáltatások közé a kutatók az élelmiszerfogyasztás, a ruházkodás, a lakásfenntartás és 
a társas kapcsolatok mellett a pihenést (üdülést) is besorolják.

A vonatkozó vizsgálatok (Tárki 2004) azt találták, hogy amíg a magyar lakosság 
egytizede (11%) él olyan háztartásban, ahol nem biztosított a megfelelő táplálkozási 

szükségletek kielégítése, addig közel kétharmada (63%) olyanban, amely az előző öt 
esztendőben egyszer sem engedhette meg magának azt, hogy üdülni-pihenni menjen. 

A társadalom rétegei között tapasztalható fokozódó anyagi és szociális különbségek a 
turizmus területén is jelentkeznek: míg a társadalom bizonyos rétegei – életszínvonaluk 
növekedésével – több és több turisztikai szolgáltatást vesznek igénybe, addig a társa-
dalom „leszakadó” csoportjai nem részesülnek – sem turistaként, sem a turizmusban 
érdekeltként – a turizmus előnyeiből. 

Az elkövetkező évek turizmusfejlesztésében nagy fontosságú a belföldi turizmus ja-
vítása, amely szorosan összefügg a fenti problémával. Ennek megoldását a turizmus 
elsősorban a kedvezményes üdülési lehetőségek biztosítása, és a helyi környezet szol-
gáltatási feltételeinek javítása révén tudja elősegíteni. 

Fogyatékossággal élők
Fogyatékossággal él a lakosság 5,7%-a, míg 62 ezer családban él fogyatékos gyermek. 
A fogyatékossággal élő emberek számára jelenleg gyakran nehézséget okoz a turiz-
musban való részvétel, noha a nemzetközi gyakorlat is mutatja, hogy komoly keresletet 
támaszt ez a réteg a turisztikai szolgáltatások iránt.

A turizmusfejlesztés a segítséggel élők számára igénybe vehető szolgáltatások kiala-
kításának támogatásával, illetve előírása révén elsősorban a projektek szintjén tudja az 
ő turizmusban való részvételüket elősegíteni. Az akadálymentesítés az Európai Uniós 
támogatással megvalósuló fejlesztések esetében kötelező feltétel. 

Nemek közötti esélyegyenlőség 
A nemek közötti esélyegyenlőség szempontjából a turizmus mindig is az esélyegyenlő-
ség elvét vallotta, hiszen elterjedt és elfogadott a nők munkavállalása ebben a szektor-
ban. Noha kutatás nem támasztja alá, szakmai tapasztalatként megállapítható, hogy 
amíg az utaztatás inkább női szakma, addig a vendéglátásban inkább a férfiak domi-
nanciája jellemző. A különféle szakmai képzések ugyanakkor jó lehetőségeket biztosí-
tanak mindkét nem számára. 

1.5.3. Határon túli (határon átnyúló) kapcsolatok

A hazánkkal szomszédos országok már a jelenben is, de rövid- és középtávon min-
denképpen erős versenytársakat jelentenek. Ezen országok természeti adottságai, tu-
risztikai attrakcióvá fejleszthető vonzerői jelenleg a magyarországinál elmaradottabb 
infrastruktúra miatt még kihasználatlanok. E potenciális vonzerők jelentős része olyan 
régiókban helyezkedik el, ahol nagyszámú magyar kisebbség él.

A belső EU határokon megszűnő határforgalmi ellenőrzés is hozzájárult a határmenti 
turisztikai kapcsolatok fejlődéséhez. Szintén kedvező hatással van erre a határon át-
nyúló közúti kapcsolatok sűrítése, amelyek az EU belső, illetve kisebb mértékben az 
EU külső határain is megvalósulnak, ez utóbbiaknál a kishatárforgalmi igényeket is 
figyelembe véve. 
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1.6. korábbi kezdeményezések tapasztalatai

Az ifjúsági turizmus átfogó fejlesztési koncepciójának kidolgozására korábban csak a 
jogalkotás szintjén merült fel igény. Az ifjúsági turizmus fejlesztésével kapcsolatos fel-
adatokat koordináló munkabizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat251 ennek 
kidolgozását a bizottság feladatkörébe utalta.

A 2002. évi kormányváltás után az állami vezetői szintű bizottság nem működött to-
vább, jóllehet szakértői szintű működés kifejtésére 2003 őszéig még sor került.

2. sWoT analízis

2.1. Módszertani bevezető

A SWOT analízis négy részének, az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek 
csoportosításánál a legfontosabb ismérv az volt, hogy az adott tényező befolyásolására 
van-e lehetőségünk vagy sem (külső vagy belső tényezők).106, 122, 127, 132-133, 135, 142, 145, 

147, 158, 161-162, 177-179, 182, 185, 189

2.2. Belső adottságok

2.2.1. Erősségek

2.2.1.1. Ifjúság
Az önbeszámoláson alapuló egészségi állapot jónak mondható;• 
A 18–29-évesek 40%-a jár felsőoktatási intézménybe;• 
Az ifjúságsegítő, ifjúsági szakértő képzéssel a szakmai képzés alapjai biztosí-• 
tottak;
Nagyszámú turizmust (is) oktató intézmény, idegen nyelvű képzések is elér-• 
hetőek;
A Kompasz emberi jogi képzés kísérleti programja beindult;• 
A fiatalok több mint 50%-a naponta internetezik, az internethasználók aránya • 
a korosztályban 2/3–9/10;
A korosztályok közéleti és közösségi aktivitása a szervezett formák helyett az • 
„ügyközpontú”, célorientált közösségi aktivitások irányába mozdult el;
A 14–29 éves generációk 29%-a végez önkéntes munkát.• 

2.2.1.2. Kínálat
Emberi beavatkozás hatásaitól kevésbé érintett természeti környezet, védett • 
területek (nemzeti parkok, Natura 2000 hálózat);
Ismert magyar gasztronómiai hagyományok, évezredes múltra visszatekintő • 
magyar borkultúra;

Gazdag hagyományokra, különböző korszakok örökségeire építő kulturális • 
adottságok, világörökségi helyszínek;
Növekvő kínálat vidéken és a fővárosban a jó minőségű szálláshelyek tekinte-• 
tében, wellness szállodák megléte;
Az ország nagy részén megtalálható aktív turizmushoz (lovas, kerékpáros, vízi, • 
természetjárás) kapcsolódó létesítmények és szolgáltatások megléte;
Széleskörű rendezvénykínálat;• 
Kedvező ár-érték arány;• 
Üdülési csekkrendszer működése;• 
Turisztikai információs rendszer keretében kiépült tájékoztató barna táblák • 
rendszere;

2.2.1.3. Környezet
Az ifjúsági szervezetek finanszírozásában jelentős szerepet játszik az NCA és • 
az NKA;
Az ifjúsági szolgáltatások száma növekszik; • 
A regionális szintű ifjúsági szolgáltatások ismertsége és elfogadottsága ma-• 
gas;
Évente kb. 50 publikáció jelenik meg az ifjúság élethelyzetével kapcsolatos • 
kutatásokról tudományos szakfolyóiratokban;
A társadalmi egyeztetés és a szakmai érdekérvényesítés keretfeltételei adottak • 
(OIB, szakmai szervezetek);
Erős nemzeti marketingszervezet működik;• 
Nagyszámú Tourinform iroda működik országszerte;• 
Magyarország nemzetközi összehasonlításban biztonságos turisztikai célterület. • 

2.2.2.  gyengeségek

2.2.2.1. Ifjúság
A közoktatás nem biztosítja teljeskörűen az alkalmazható és versenyképes tu-• 
dás elsajátításához szükséges alap- és kulcskompetenciák elsajátítását, nem 
alapozza meg az egész életen át tartó tanulást; 
A turizmus, illetve a helyi közösségi ismeretek oktatása nem része az alapfokú • 
oktatásnak;
Az oktatás és a munkaerő-piaci összhangja sokszor esetleges;• 
A turisztikai oktatás szerkezete nem igazodik a piaci igényekhez: a felsőok-• 
tatásban végzettek száma meghaladja a keresletet, viszont hiány mutatkozik 
bizonyos szakmák képzésében, nem megfelelő a gyakorlati képzés 
A teljes felnőtt lakosság mindössze 29%-a beszél legalább egy idegen nyelvet • 
valamilyen szinten (a fiatalok között ez az arány valamivel magasabb);
A turizmusban dolgozók, ill. a turizmussal kapcsolatba kerülő szolgáltatók ide-• 
gennyelv-ismerete nem megfelelő;
Alacsony a fiatal korosztály munkaerő-piaci aktivitása, a be nem jelentett mun-• 
kavégzés nagyobb arányban jellemzi a korosztályt, mint a felnőtteket;
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A turizmusban magas a bejelentés nélküli foglalkoztatás aránya, erős fekete-, • 
szürkegazdaság;
Egyre nagyobbra nyílt a kulturális olló, a korosztály kevesebb, mint 1/10-e jár • 
havonta múzeumba, komolyzenei koncertekre vagy színházba, s 1/3-a moziba;
Alacsony a szabadidőben rendszeresen sportolók aránya;• 
A korosztályban magas a túlsúlyosok és kövérek, a dohányzók aránya;• 
Az ifjúsággal kapcsolatos szerveződések a magyar civil szektor mindössze 4%-• 
át tették ki, a szabadidős ifjúsági szervezetek száma és taglétszáma is jelen-
tősen visszaesett;
Az ifjúsági korosztály részvétele általában a civil szervezetekben csökkent;• 
Az egy szervezetre jutó átlagos bevétel lényegesen kisebb volt a nonprofit • 
szektor átlagánál; 
Az ifjúsági civil szolgáltató szervezetek anyagi forrásai jelentősen eltérőek, az • 
Európai Uniós pályázatokhoz a szervezetek szűk köre jut hozzá;
A civil szervezetek töredéke van csak befolyással az önkormányzati politikára;  • 
A politikai intézményrendszer elemei iránt bizalmatlanság nyilvánul meg, a de-• 
mokratikus intézmények elfogadottsága alacsony.

2.2.2.2. Kínálat
Kevés a nemzetközi vonzerővel rendelkező attrakció;• 
A világörökségek menedzsmentje gyenge, anyagi lehetőségeik korlátozottak, • 
a világörökségi címből adódó lehetőségek csak néhány esetben kerülnek ki-
használásra;
Erős szezonalitás kínálati szempontból;• 
Időjárástól független, költési lehetőséget és tartózkodási időt növelő attrakciók • 
hiánya;
A turisztikai régiók arculata nem konzisztens, ill. hiányzik;• 
Kevés a fiataloknak szóló attrakció;• 
Kevés a látogatóbarát turisztikai létesítmény, néhány pozitív példától eltekint-• 
ve nem történt még meg a vonzerők akadálymentesítése, idegen nyelvű tájé-
koztatók elhelyezése;
Szálláshelyek, szolgáltatások túlzott területi koncentrációja (Budapest és Ba-• 
laton);
A szálláshelyek európai átlaghoz képest alacsony kapacitáskihasználtsága;• 
Alacsony kategóriájú szálláshelyek minősége gyakran nem felel meg a kategó-• 
riától elvárható szintnek;
A kempingek általános színvonala nem tart lépést a növekvő igényekkel;• 
A külföldiek számára a közszolgáltatások igénybevétele nehézkes;• 
Országos szinten a tömegközlekedési eszközök sok esetben elavultak, túlzsú-• 
foltak, piszkosak, vidéken a vonatok és a helyközi, távolsági autóbuszok ritkán 
járnak;
Az aktív turizmus (lovas, vízi, kerékpáros, természetjárás) fogadási feltételei • 
nem megfelelőek, a kapcsolódó szolgáltatások hiányosak, kiépítettsége nem 
megfelelő;

Hiányoznak az ökoturisztikai komplex szolgáltatások;• 
Kihasználatlanok egyes meglevő attrakciók a nem megfelelő üzemeltetés • 
okán;
A falusi turizmus sok esetben kimerül a szállásadásban, hiányoznak a komplex • 
programok, a nyelvismeret hiányos a fogadóhelyeken;
Hiányoznak a belföldi turizmust kiszolgáló hagyományos kínálattal rendelkező, • 
elfogadható árfekvésű éttermek;
Hiányzik a szolgáltatók ügyfélbarát szemlélete;• 
A turisztikai információszolgáltatás rendszere nem hatékony;• 
Alacsony az on-line szolgáltatások aránya;• 
Hiányzik a nagyrendezvények tudatos koncepció szerint végzett koordinálása. • 

2.2.2.3. Környezet
A gyermeki jogok érvényesítésének, a Gyermekjogi Egyezmény megismerteté-• 
sének mechanizmusai nem alakultak ki Magyarországon;
Az ifjúságpolitikával összefüggő feladatok kormányzati koordinálásának köz-• 
pontja nem kellően stabil;
Az állami feladatok és a kapcsolódó források jelentős része hagyományosan a • 
szakminisztériumok hatáskörében találhatók;
Az ifjúsági közfeladatok fogalmi köre, ellátásuk rendszere nem kellően körül-• 
határolt;
A pályázatok bírálati rendszere, lebonyolítása nem teljesen átlátható, csak • 
részben nyilvános, szabályozási háttere kiegészítésre szorul;
A fejlesztéspolitikában nem jelenik meg a szolgáltatások komplex, horizontális • 
jellegű fejlesztésének elve és gyakorlata sem, az ÚMFT programjai között más 
ágazatok mentén értelmeződnek csak az ifjúsági célú fejlesztések;
A kötelező önkormányzati ifjúsági feladatok megvalósulása a gyakorlatban alig • 
érzékelhető;
Többnyire csak a megyeszékhelyeken és önkormányzati fenntartásban működ-• 
nek az ifjúsági információs és tanácsadó irodák;
Az önkormányzatok ifjúsági tevékenységéről nincsenek megfelelő adatok;• 
Nagyobb településeken jobbára van ifjúsági stratégia, de jelentőségük margi-• 
nális;
A turisztikai szakma államigazgatási- és területi struktúrája nem stabil, a poli-• 
tikai beágyazottsága esetleges;
Gyenge a turizmus (szakma + állami irányítás) érdekérvényesítő képessége, • 
hiányzik az elfogadott jövőkép;
Nem veszik figyelembe az ágazati céloknál a turizmus stratégiai céljait; • 
A turizmus társadalmi elismertsége alacsony, gazdasági jelentősége alulértékelt • 
Ellentmondásos regionális szerkezet: tervezési-statisztikai, valamint turisztikai • 
régiók párhuzamos léte, feladatkörök sokszor zavarosak;
A fogyasztóvédelem a turizmus gyakorlatában nem érvényesül érdemben;• 
Az állami ifjúsági intézmény-fenntartási és fejlesztési kiadások fele-fele arány-• 
ban oszlanak meg;
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Az állami és a helyi szintű feladatok ellátásához rendelt ifjúságszakmai-költ-• 
ségvetési források szűkek, az ifjúsági célú előirányzatok 2004 óta csökken-
nek, 2007-ben 1,3 milliárd Ft (a központi költségvetés kiadási főösszegének 
0,016%-a) állt ifjúsági célra rendelkezésre. A hazai pályázati források negye-
dükre apadtak pár év alatt;
Az ifjúsági célú pályázatok, mint fejlesztési programok hatásfoka fejlesztésre • 
szorul. Nincsenek célszerűségre, eredményességre vonatkozó adatok, infor-
mációk a pályázatkezelési eljárásról, a monitoring rendszer a pénzügyi teljesí-
tés szabályosságának vizsgálatára korlátozódik; 
A turisztikai forráskoordináció nem hatékony;• 
Hiányzik a turisztikai fejlesztések közötti koordináció, gyakoriak a párhuzamos • 
fejlesztések;
Nemzetközi szinthez viszonyított versenyhátrányt jelentő adóterhek a turiz-• 
musban;
Az ifjúsági szolgáltatások száma országosan igen kevés;• 
Az ifjúsági korosztályok tagjainak többsége „töredezett” humán szolgáltatási • 
rendszerre tud támaszkodni; 
Kevés az ifjúsági referensi státusz, szabályozatlan a referensek feladat- és • 
munkaköre, ahogy szerepük az ifjúsági szolgáltatások rendszerén belül is; 
Hiányosak a turizmus nemzetgazdasági jelentőségét bemutató adatok;• 
Hiányzik a turizmus nem gazdasági (társadalmi, környezeti) hatásainak felmé-• 
rése, egyoldalú gazdasági szemlélet jellemző;
Hiányzik a tudatosan kialakított, igényeknek megfelelő és a döntéseket meg-• 
alapozó kutatás, ill. az ehhez szükséges kutatás-irányultságú turisztikai hát-
térintézmény;
A meglevő kutatási eredmények hasznosítása nem biztosított;• 
A rendszerváltás óta az ifjúságpolitikai intézményrendszer folytonos átalakítá-• 
sa a jellemző;
Nincs az ifjúsági szervezeteket képviselő az ifjúsági korosztályok érdekeit meg-• 
jelenítő civil együttműködés;
Az ifjúsági koordináció közigazgatási fórumai a gyakorlatban nem hatékonyak, • 
s nincs legitim civil-kormányzati párbeszéd; 
Gyenge a szakma kommunikációja, hiányzik a hatékony és proaktív kommu-• 
nikáció;
Jellemző a helyi, kistérségi és regionális összefogás hiánya;• 
A szakmai szervezetek egy része gyengén szervezett, tagjaiknak száma és • 
összetétele nem reprezentálja a képviselni kívánt szakmát;
Nincs egységes minősítő rendszer a turisztikai termékekre, szolgáltatókra, ré-• 
giókra. 

2.3. külső tényezők

2.3.1. lehetőségek

2.3.1.1. Ifjúság
A közoktatásban a kompetencia alapú megközelítést követő Nemzeti alaptan-• 
terv van érvényben és a tartalmi szabályozás eszközei kiegészültek a tanulás-
szervezés korszerű eszközeire épülő elemekkel;
Növekszik a foglalkoztatott fiatalok átlagos képzettségi szintje;• 
Növekszik az idegen nyelvet beszélők aránya;• 
A fiatalok fejlesztésében kulcsszerepet játszó ifjúsági szolgáltatások száma az • 
elmúlt években növekedésnek indult;
Az életkori lehetőségek miatt az egészségmagatartás még pozitív irányba be-• 
folyásolható; 
Nő a természetjárás szerepe az egészségmegőrzésben, fiatalok szemléletfor-• 
málásában;
Környezettudatos gondolkodás terjedése;• 
Növekszik a világlátott, külföldi kapcsolatokat ápoló magyarok aránya;• 
Civil szervezetek közhasznú tevékenysége.• 

2.3.1.2. Kínálat
Ország központi fekvése, geopolitikai helyzete;• 
Kedvező klíma;• 
Egyes iparágak turizmust kedvezően érintő hatásai;• 
Növekvő igény a kulturált településképre, környezetre;• 
Az internet térhódításának köszönhetően növekszik a saját szervezésű utazá-• 
sok aránya;
A Schengeni Egyezményhez való csatlakozással egyszerűbbé válik az utazás;• 
A nem hagyományos küldő piacok erősödnek;• 
A több országot érintő utazások iránti kereslet növekedik;• 
Olcsó légitársaságok megjelenése javítja a megközelíthetőséget;• 
Autópályák építése javítja a megközelíthetőséget;• 
Hazai vállalatok körében nő a belföldön szervezett cégösszetartó-csapatformá-• 
ló tréningek száma.

2.3.1.3. Környezet
Európai Uniós források rendelkezésre állása;• 
Biztonság iránti igény nő.• 

2.3.2.  veszélyek

2.3.2.1. Ifjúság
Az amúgy is alacsony termékenységi rátán túl az ifjúsági korosztályok nagysá-• 
ga és a teljes népességhez viszonyított aránya is folyamatosan csökken; 
A gyermekjogi sérelmek 99%-a látens marad;• 
Nincs elégséges minőségi kontroll a felsőoktatásban, a tanórákon kívüli tartal-• 
mas időtöltésre nincs megoldás;
Az oktatási, képzési rendszer nem változik meg, és tartósan nem illeszkedik a • 
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munkaerő-piaci igényekhez;
Minden negyedik diplomás fiatal munkanélküliként „kezd”; • 
Az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem a fiatalok körében nagy • 
regionális differenciát mutat; 
Nagy a fiatal háztartások településtípusonkénti jövedelemkülönbsége;• 
A lakóhely méretének csökkenésével csökken az infokommunikációs eszközök-• 
kel való ellátottság;
Az elmúlt években államilag finanszírozott ifjúságkutatási programok eredmé-• 
nyeinek visszacsatolása a döntéshozatalba kevéssé hatékony, hiányoznak a 
rendszeres, visszatérő vizsgálatok;
A periférián (földrajzi, szociális és társadalmi szempontból egyaránt) vagy an-• 
nak közelében élők kikerülnek az ifjúsági szolgáltatások igénybevevőinek kö-
réből.

2.3.2.2. Kínálat
A globális felmelegedés káros hatásai, szélsőséges időjárás, természeti ka-• 
tasztrófák;
Tavakba, folyókba kerülő szennyezések, víz minőség romlása;• 
Savas esők természetkárosító hatása;• 
Természetben található károsító rovarok elterjedése (szúnyog, gyapjas lepke, • 
kullancs);
Forgalommal növekvő környezeti terhelés;• 
Gazdasági és társadalmi instabilitás Magyarországon vagy a szomszédos or-• 
szágokban;
A világ gazdaságában a recesszió enyhítését célzó költségvetési megszorítá-• 
sok, jóléti kiadások csökkentése, adóemelések, valamint a munkaerő-piaci 
bizonytalanságok és az ezzel kapcsolatosan növekvő félelmek és bizonytalan-
ságérzet;
Globalizáció hatására nemzeti sajátosságok eltűnése;• 
A hagyományosan jelentős küldő piacok tartós visszaesése;• 
A légi közeledés forgalomkapacitása nem növekszik azonos arányban a növek-• 
vő kereslettel;
A vonzerő- és turisztikai célterület-gazdák továbbra sem ismerik fel szerepü-• 
ket.

2.3.2.3. Környezet
Állami intézményrendszer instabilitása állandósul;• 
Szürke és feketegazdaság erősödése;• 
Nem történik kedvező szemléletváltás a turizmus társadalmi megítélése te-• 
rén;
Szakembereket érő nemzetközi elszívó hatás;• 
Nemzetközi terrorizmus fenyegetése;• 
Idegengyűlölet erősödése.• 

3. célállapoT (jövőkép)

3.1. átfogó jövőkép 2025111

3.1.1. Európa 2025

A globális növekedésre a 2025-ig terjedő időszakban a következő 10 alapvető össze-
függés prognosztizálható:

A globális gazdaság évi átlagos növekedése 4-5% között lehet;• 
A globális konjunktúrát döntően Ázsia tartja fenn;• 
A globális konjunktúra a 20. század második feléhez képest már kevésbé függ • 
a fejlett gazdaságok konjunktúrájától, abban a fejlődő, illetve felzárkózó gaz-
daságok játsszák a főszerepet;
A globális konjunktúra forrásainak szerkezeti módosulása a népesség globális • 
arányaira vezethető vissza: az USA és Európa mintegy 1 milliárdos globális 
integrált népességéhez 2025-ig Ázsia további 2-2,5 milliárdos népességet in-
tegrál;
A globális növekedésben továbbra is a feldolgozóipar és a szolgáltatások játsz-• 
szák a főszerepet, de felértékelődik a kitermelőipar és a mezőgazdaság;
Az USA 2025-ig még megőrzi vezető globális gazdasági szerepét a globális GDP • 
termelésében és fogyasztásában, de már elveszíti a globális dinamikában az 
első helyet;
Az Európai Unió jelentős gazdasági térvesztést szenved el Ázsiához képest, a • 
globális dinamikában szerepe elhanyagolható lesz, ellenben a tudomány, kultú-
ra, innováció, sőt a politika terén is növeli globális mintaadó szerepét;
A globális gazdasági dinamika zömében a nagy ázsiai gazdaságoktól származik • 
majd: Kína és India gazdasági felemelkedése a globális dinamika motorja;
A globális gazdasági integráció már nem a globalizáció, hanem a regionalizáció • 
keretében mélyül, tehát a három nagy térség - Észak-Amerika, Európa, Ázsia 
- belső integrációja erősebb lesz, mint külső integrációja;
A globális gazdaságban a „back to the basics” fordulat meghatározó lesz: a • 
termőföld, éghajlat, víz, energia és élelmiszerek az ipari és posztindusztriális 
korszakoknál jobban meghatározzák majd az egyes családok, települések, ré-
giók, országok, nemzetek és nagy gazdasági integrációk működését, sikereit 
vagy kudarcait.

E globális trendek üzenete az, hogy Európa és az Európai Unió egy globálisan tér-
vesztő régió - része, ahol azonban a gyenge gazdasági dinamikát erős életminőség 
dinamika egyenlíti ki. Európa elsősorban már nem a gazdasági növekedés dinamikájá-
ban versenyez majd Ázsiával, sőt még Észak-Amerikával sem, hanem az életminőséget 
meghatározó területeken. Ez a mennyiségi szempontok helyett mindenben a minőségi 
tényezők szerepét állítja első helyre.

Európa a tudomány, K+F, innováció, kultúra, oktatás, egészségügy, szabadidő fel-
használás, környezet- és energiatudatosság, tehát ez életminőség terén tesz szert glo-



74 75

bális előnyre nagy amerikai és ázsiai versenytársaival szemben. Ez a személyi szolgál-
tatások, turizmus és kultúra globális vezető szerepét hozza. 

3.1.2. Magyarország 2025

2025-re egy olyan Magyarország jövőképét érdemes felrajzolni, amely az élet meghatá-
rozó területein a nyugat-európai működés jeleit mutatja és dinamikusan beállítja a nyu-
gat-európai országok mintáit, arányait és megoldásait. Ennek legfontosabb jellemzői:

a társadalmi szerkezet a tulajdonon és tudáson alapuló középosztály legalább • 
kétharmados túlsúlya;
gyarapodó népesség;• 
a lakosság általánosan jó lelki és fizikai egészségi állapota;• 
folyamatosan növekvő várható életkor;• 
magas foglalkoztatottság;• 
társadalmi igazságosságon alapuló közszolgáltatások;• 
a kiterjedt és tartós mélyszegénység leszorítása;• 
a jogi keretek nyugat-európai jogállami működéshez igazítása;• 
a nyugat-európai gazdasági fejlettség megközelítése;• 
az uniós átlagos életszínvonal elérése.• 

Európán belül az nyer, aki az európai esélyt erősíti, és az veszít, aki nem tesz hozzá az 
európai álomhoz. Így az életminőség felé fordulás 2025-ig Magyarországon is az ener-
giatudatosság, megtakarítás és alternatív gondolkodás erősödését hozza magával.

3.2. Módszertani bevezető  

Az ITFK a rendelkezésre álló információk alapján, a helyzetelemzés megállapításaira 
építve készült. 

Az ITFK fő céljának megvalósulását (életminőség javítása az ifjúsági turizmus által), 
illetve a célállapot elérését, az életminőséget befolyásoló értékek felhasználásával és 
kapcsolódásainak kihasználásával éri el. A koncepció értékközpontúsága azt jelenti, 
hogy használói a bonyolult és összetett kérdésekben való döntéshez az értékeket hív-
hatják segítségül, több alternatíva esetén az értékek alapján rangsorolhatnak; a fiatal 
turisták számára pedig az értékeikkel összhangban kínálhat Magyarország élményeket. 
Az ifjúsági turizmus szempontjából ilyen értékpároknak feleltethetőek meg az alábbi-
ak: 
 béke, biztonság - háború, terrorizmus

 egészséges környezet - környezetszennyezés

 jó életszínvonal - diszkrecionális jövedelem hiánya 

 kulturális örökség, hagyományok ápolása - az örökségek és a hagyományok elhanyagolása 

 szabadidő, szabadság - szabadidő hiánya, túlhajszoltság, függőség 

 vendégszeretet - goromba, udvariatlan magatartás, közöny

A koncepció jövőképe reálisan próbálja az elérendő állapotot meghatározni. Az elvárt 
állapotból kiindulva a konkrét feladatok ellátásával érhető el a cél (evolutív szemlélet).

3.3. értékalapú leírás

A turizmus, illetve a helyi közösségi ismeretek oktatása a közoktatás részét • 
képezi.
Az IKT hozzáférés és a „digitális írástudás” – a mélyszegénység jelentős visz-• 
szaszorulásával együtt – általánossá vált a korosztály körében.
A fiatalok több mint fele beszél legalább egy idegen nyelven.• 
A képzési és oktatási rendszer korszerűsítése által a turizmusban foglalkozta-• 
tottak megfelelő tudással és képességgel rendelkeznek ahhoz, hogy a velük 
kapcsolatba kerülő fiatal turisták számára nívós szolgáltatással, az elvárások-
nak megfelelő élményt tudjanak nyújtani.
Az iskolarendszerű, és az azon kívüli képzések szerkezete igazodik a munka-• 
erő-piaci kereslethez.
Az oktatási rendszerből kikerülő fiatalok nem-formális tanulás révén fejlesztik • 
saját kompetenciáikat.
A fiatalok több mint fele környezet- és egészségtudatos életvitelt folytat.• 
A fiatalok diszkrecionális jövedelmének megszerzését lehetővé tevő formák • 
(diákmunka) felhasználó-barát módon hozzáférhetőek.
A szabadidős tevékenységet elősegítő civil szervezetekben a fiatalok jelentős • 
aktivitást fejtenek ki.
A helyi közösségek felismerik az ifjúsági turizmushoz fűződő érdekeiket, és • 
élnek is az ifjúsági turizmus nyújtotta lehetőségekkel: az országos, területi és 
helyi szintek közötti folyamatos és hatékony párbeszéd révén konstruktív és 
aktív részesei a fejlesztési folyamatoknak.
Népszerűvé válnak a belföldi ifjúsági üdülések, természetjárás és honismereti • 
utazások, ennek következtében a belföldi ifjúsági turizmus jelentős mértékben 
bővül, a magyar fiatalok életminősége javul. 
Magyarország az ifjúsági turisztikai kínálat sokszínűségének és a vendégfoga-• 
dás hírnevének köszönhetően ismert és kedvelt turisztikai célterület.
Magyarország stabil, de a változó fogyasztói igényeknek is megfelelni képes, • 
területileg kiegyensúlyozott ifjúsági turisztikai kínálattal rendelkezik.
Rendelkezésre áll a fiatal turisták fogadásához szükséges, megfelelő összeté-• 
telű szálláskínálat.
A szállás- és vendéglátóhelyek területi eloszlása illeszkedik az ifjúsági turizmus • 
szempontjából releváns vonzerőkhöz: komplex ifjúsági turisztikai kínálat jött 
létre.
Barátságos és megbízható vendéglátóhelyek szolgálják a fiatal turistákat és a • 
helybélieket egyaránt. 
Az ifjúsági turizmusban közvetlenül érintett csoportok felelősségteljesen hasz-• 
nosítják a turisztikai erőforrásokat az életminőség javítása érdekében. 
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Az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó kiegészítő attrakciók fejlesztése révén • 
komplex szolgáltatási kínálat jött létre. 
A vidéki városok és turisztikai attrakciók zökkenőmentesen, turista-barát • 
szemlélettel összeállított tömegközlekedési menetrendek szerint érhetők el.
A határvizeken nemzetközi vízi út minden előnyét kihasználva a vízi eszközök-• 
kel érkezők számára a technikai feltételek biztosításával valósul meg a gyors 
határátlépés. 
Teret nyer a minőségorientált magatartás és az igényesség. Az ifjúsági turiz-• 
mus területén egymásra épülő minőségbiztosítási és védjegyrendszer működik, 
a védjegy elismert és egyben döntési tényező is. A minőségbiztosítási rendszer 
magában foglalja a fenntarthatósági indikátorrendszert is, amely alkalmas az 
ifjúsági turisztikai fejlesztések megítélésére is.
A terület állami irányítása – a közigazgatási rendszerben elfoglalt optimális he-• 
lyén – megszilárdult és kialakult a társtárcákkal való egyeztetések és együtt-
működések hatékony rendszere.
Az állami irányítás ellátja az ifjúsági turisztikai fejlesztésekkel, szabályozás-• 
sal, államközi együttműködésekkel kapcsolatos feladatokat, biztosítja a terület 
hosszú távú stabilitását a rendelkezésére álló kormányzati eszközökkel.
Egyértelművé vált az állami, területi (regionális, megyei és kistérségi) és helyi • 
(települési) szintek közötti munkamegosztás az ifjúsági turizmusban.
Az ifjúsági turisztikai fejlesztések rendszere összehangolt: az országos, regio-• 
nális, helyi és kistérségi fejlesztések szinergiája érezhető. 
Az ifjúsági turisztikai bevételek az állam számára kimutathatók. • 
A finanszírozás forrásai és a döntési szintek - az EU szubszidiaritás elvének • 
megfelelően - oda kerülnek, ahol az adott ifjúsági turisztikai feladat a legjob-
ban és leghatékonyabban megoldható. 
Létrejöttek az ifjúsági turisztikai feladatok széles skáláját végző szervezetek.• 
Az ifjúsági turizmusban tevékenykedő szakmai szervezetek érdekérvényesítő • 
képessége reálisan tükrözi a reprezentativitásukat, a központi és regionális 
irányítással való együttműködésük egyre sokrétűbb. 
A két szakterület (ifjúság, turizmus) szereplői között egyre jellemzőbb az egy-• 
mással való együttműködés, a különböző partnerségi formák alkalmazása. 
A tiszta, rendezett környezet, a közbiztonság előnyeit a turisták és a helyi kö-• 
zösségek egyaránt élvezik.
A turisztikai szolgáltatások a fogyatékos emberek számára is jellemzően hoz-• 
záférhetővé válnak nemcsak az akadálymentesítés, de a szolgáltatók nyitott 
szemléletmódja révén is. 

3.4. célérték-orientált leírás

Az ifjúsági turizmus területén – a NIS ilyen irányú adatainak hiánya, illetőleg az ifjúsági 
turizmus korábbi évekből származó, hiányos és inkoherens adatai miatt – bázisadatok 
átfogóan nem állapíthatók meg. Az egyes szakterületek statisztikai, kutatási és támo-

gatási adatai egymással nem összevethetőek, azok között prioritási sorrend nem állít-
ható fel.   Megbízható bázisadatok hiányában célérték-orientált leírás sem adható, ez az 
ITFK továbbfejlesztése során megoldandó egyik legfontosabb probléma.

4. fEjlEszTési irány, alTErnaTívák

4.1. Módszertani bevezető

A fejlesztési irányok esetén a KSaK módszertan javasolja különböző, a jövőkép elérésé-
hez vezető alternatív utak felvázolását, majd egy olyan módszer meghatározását, mely 
az ezek közti választás alapjául szolgál. Ezek után kiválasztásra kerül az az alternatíva, 
mely a közös szempontrendszernek leginkább megfelelő, és ez képezi a célok lebontá-
sának alapját.

Jóllehet az ITFK nem vázol fel alternatív elérési utakat, azonban a következőkben 
szereplő megoldás várhatólag széles konszenzust tudhat maga mögött, így az alterna-
tívák hiánya nem gátolja a koncepció stratégiává történő továbbfejlesztését.

4.2. átfogó célok

Az ITFK szerint a távlati fő cél az életminőség javítása az ifjúsági turizmusban rejlő 
lehetőségek kiaknázása által. 

A 2025. évi célállapot elérését szolgáló, a célhierarchia csúcsán elhelyezkedő átfogó 
stratégiai célokat az ITFK az alábbiakban fogalmazza meg:

Ifjúság sikeres társadalmi beilleszkedése;• 
Kínálatbővülés;• 
Támogató környezet kialakítása.• 

A célhierarchia a fejlesztési séma „tükörfordítása”, vagyis minden egyes tényezőből 
közvetlenül következik egy-egy kitűzött cél.

A célstruktúrát áttekintő blokkvázlat, továbbá az egyes átfogó célok célfában történő 
kibontását, azaz a kapcsolódó a sarkalatos célok és a specifikus célok bemutatását tar-
talmazó blokkvázlatok a következő oldalakon találhatóak.
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Az átfogó célokhoz az értékelhetőséget lehetővé tevő mutatók rendelése szükséges. 
A számításba vehető mutatók legtágabb körét az 5. fejezet tartalmazza.

4.3. a beavatkozás területei, módja, érintettjei

Az ifjúsági turizmus hatékony fejlesztéséhez – a helyzetelemzéssel és a SWOT-
analízisben foglaltakkal összhangban, a célstruktúra mentén állami beavatkozás szük-
séges.

A beavatkozási területeken alkalmazandó eszköztípusok és eszközök célszerűen a 
következők legyenek.

beruházás• 
képzés• 
kommunikáció• 
kutatás/elemzés/tanácsadás• 
marketing• 
szabályozás• 
támogatás• 
tervezés/szervezés.• 

• 
A tervezett beavatkozások célzottjai, érintettjei:

a hazai lakosság 30%-át kitevő 6-29 éves korosztály, mint kedvezményezet-• 
tek,
a helyi közösségek, mint részleges kedvezményezettek,• 
az ifjúsági turizmus teljes kínálati spektrumát és az ahhoz való hozzáférést • 
biztosító szolgáltatói szféra (vállalkozók, nonprofit szervezetek, helyi és területi 
közigazgatás),
a támogató környezetet biztosító szféra (központi közigazgatás, intézmények, • 
szakmai szervezetek).

Az ifjúságszakmai szempontból preferált ifjúsági turisztikai tevékenységeket össze-
foglaló táblázat a következő oldalon található.
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5. MuTaTók

Ez a rész a vonatkozó stratégiákkal192, 236, 253 koherens, ifjúsági turisztikai relevanciá-
val bíró mutatók legtágabb körét tartalmazza, alfabetikus sorrendben.116

Összetett mutatók
Ifjúság egészségi állapota• 
Ifjúság turizmus-specifikus boldogságindexe• 128-129

Ifjúsági turizmus megítélése• 
Környezeti állapot megítélése• 

Egyszerű mutatók
A korosztályhoz tartozók aktív részvételére építő ifjúsági civil szolgáltatók, • 
szervezetek aránya az összes intézményhez képest (%)
A korosztályhoz tartozók aktív részvételére építő önkormányzatok és önkor-• 
mányzati intézmények aránya (%)
Akkreditációval rendelkező ifjúsági szolgáltató intézmények által elért fiatalok • 
száma (fő)
Akkreditációval rendelkező ifjúsági szolgáltató intézmények száma (db)• 
Aktív ifjúsági szervezetek száma (db)• 
Aktív ifjúsági turisztikai szervezetek, alapítványok száma (db)• 
Átlagos tartózkodási idő (nap)• 
Átlagos vendégéjszaka-szám (éj)• 
Attitűdfejlesztő programokat szervező szervezetek aránya az összes szervezet • 
körében (%)
Az érintett korosztályba tartozó hátrányos helyzetűek részvételével iskolán kí-• 
vüli programokat szervező szervezetek száma (db)
Az érintett korosztályokba tartozó hátrányos helyzetűek részvételével szerve-• 
zett, iskolán kívüli, költségvetési finanszírozású integrált programokba bevont 
gyerekek, serdülők, fiatalok száma (fő)
Célterület ismertsége (az adott helyről értékelhető ismeretekkel rendelkezők • 
aránya) (%)
Döntés-előkészítésben, döntéshozatalban részt vevő formális szervezetekben • 
aktív korosztályi tagok száma (fő)
Döntés-előkészítésben, döntéshozatalban részt vevő ifjúsági szervezetek, kö-• 
zösségek száma (db)
Egészségtudatos magatartásformákat ismerő és alkalmazó fiatalok aránya az • 
összes fiatalhoz képest (%)
Előítéletesen gondolkodók aránya az ifjúsági korosztályokban (%)• 
Energiatakarékos eszközök alkalmazásának aránya (%)• 
Erdei turisztikai infrastruktúra (tűzrakóhely, pad, erdei tornapálya, esőház, • 
foglalt forrás, kilátó) (db)
EuroPass és YouthPass elismerések száma (db)• 

Évente több mint egy hét időtartamban egyhuzamban idegen nyelvű környe-• 
zetben tartózkodó ifjak aránya korcsoportokon belül (%)
Ezer érintettre jutó ifjúsági célú közösségi tér (m• 2)
Felújított vagy új építésű szálláshelyek kapacitása (fh.)• 
Felújított vagy új építésű szálláshelyek száma (db)• 
Fogyatékossággal élő és nem fogyatékos gyerekek számára integrált progra-• 
mokat szervező szervezetek aránya az összes szervezet körében (%)
Gyermek- és ifjúsági jogokat érintő, regisztrált esetek száma (db)• 
Gyermekbarát infrastrukturális eszközök száma (db) • 
Helyi, bejegyzett turisztikai vállalkozások, szervezetek száma (db)• 
Hetente rendszeresen sportoló gyerekek, serdülők, fiatalok aránya az összes • 
fiatalhoz képest (%)
Idegeneket és kisebbségeket elutasító ifjak aránya (%)• 
Ifjúsági szervezetek aktív tagjainak száma (fő)• 
Ifjúsági szervezetekhez, közösségekhez tartozók aránya a 15–29 évesek kö-• 
rében (%)
Ifjúságsegítő képesítéssel rendelkezők száma (fő)• 
Ifjúságszakmai célokra fordított állami és egyéb források összege (Ft)• 
Interneten keresztül történő foglalás aránya (%)• 
Jelzett turista útvonalak hossza (km)• 
Jogtudatosság terjesztését célzó programokat szervező szervezetek az összes • 
ifjúságra irányuló tevékenységet végző szervezet arányában (%)
Jogtudatosság terjesztését célzó, költségvetési finanszírozású programok által • 
elért személyek száma (fő)
Kapcsolódó szolgáltatást nyújtók bevételeinek növekedése (Ft)• 
Képzésben részesülők számának növekedése (fő)• 
Költségvetési finanszírozású integrált programban részt vevő fogyatékossággal • 
élő és nem fogyatékos gyerekek, serdülők, fiatalok száma (fő)
Közfeladat-ellátásra ifjúsági szervezeteknek átadott források (Ft)• 
Közfeladatot ellátó civil ifjúsági szolgáltató szervezetek száma (db)• 
Közösségi és közhasznú aktivitásban részt vevő ifjak aránya az ifjúsági korosz-• 
tályokban (%)
Közvetlenül ifjúságügyi célokra szánt pénzügyi erőforrások (Ft)• 
Kulturális tematikájú csereprogramok és együttműködések száma magyaror-• 
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Turisztikai támogatás által létrejött munkahelyek száma (db)• 
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263 (-) 1976. 15016/1976. (ipk. 7.) áiB h. az ifjúság testnevelésének és tömegsportjának fej-

lesztéséről szóló 1015/1976. (V. 15.) Mt. számú határozat végrehajtására vonatkozó intézkedési 
tervről

264 (-) 1976. 2/1976. (viii. 25.) okTE h. a közművelődés, a tömegsport és a turizmus kapcsola-
tának fejlesztéséről

265 (-) 1976. 12/1976. (ipk. 11.) áiB közlemény az 1977. évi ifjúsági kedvezményekről
266 (-) 1977. 101/1977. (M.k. 1.) oM ut. az Országos Diáksport Iroda és Diákszállás létesítéséről
267 (-) 1977. 3/1977. (oTsH k. 1-2.) oTsH ut. a túravezetők képzéséről, továbbképzéséről és 

minősítéséről 
268 (-) 1996. 37/1996. (X. 16.) oiB h. a Turisztikai célelőirányzat meghatározott részének az ifjú-

sági turizmus céljaira fordításáról
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mellékleT

i. a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-
szolgáltatás eredményei

Bevezető

A Központi Statisztikai Hivatal 2003 tavaszán kezdeményezte, hogy a kereskedelmi, 
illetőleg a magánszálláshely-szolgáltatásról szóló rendeletek hatálya alá nem tartozó 
valamennyi, turisztikai célú szolgáltatásra alkalmas és igénybe vehető szálláshely-tí-
pus egy közös rendeletben kerüljön szabályozásra. Ennek indoka akkor az volt, hogy 
a Schengeni Információs Rendszerhez történő jövőbeni csatlakozással az Európai Unió 
belső határain az utasforgalmi ellenőrzés – és ezzel az utasszámlálás – megszűnik, így 
a turizmusstatisztika érdemben a szálláshely-igénybevétellel kapcsolatos adatokra tá-
maszkodhat a továbbiakban. Utóbbi megkövetelte a minél teljesebb körű adatgyűjtést, 
azonban minden új adatgyűjtés csak több éves beállási időszakot követően ad megbíz-
ható adatokat. Itt ráadásul egy az új, az adatszolgáltatástól eddig távol eső szolgáltatói 
körrel kellett számolni.

Fentiek érdekében az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) a 2004. 
évtől kiegészült a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek-
re vonatkozó, éves periodicitású kötelező adatszolgáltatással. Az adatszolgáltatás két 
csatornán történik. A helyi önkormányzatok az OSAP 2076 adatlapon adják meg a 
szálláshely-kataszter alapját képező, bejelentett szálláshelyek adatait, míg a – tárgy-
időszakban szálláshely-szolgáltatást ténylegesen nyújtott – szolgáltatók az OSAP 1965 
adatlapon kötelesek adatot szolgáltatni éves működésükről (kapacitás, vendégforga-
lom, árbevétel).

állami támogatás

Az ifjúsági ügyekért felelős tárca 2003-ban kezdeményezte a nem üzleti célú közös-
ségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 
megalkotását. Ennek elfogadását követően a tárca Tájékoztatót nyújtott be a Kormány 
elé az Európa Terv bővítése kapcsán a gyermekek helyzetét javító egyes intézkedé-
sekről szóló 2183/2003. (VIII. 15.) Korm. határozat 6. pontjában foglalt feladatokról. 
Ennek részeként a Kormány tudomásul vette, hogy a tárca Intézkedési tervet dolgozott 
ki az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló szálláshelyek felújításáról. 
Az indoklás sarkalatos pontját képezte annak bemutatása, hogy a 2000-2003. évi, 
fenti szálláshelyek felújítására fordított összegek igen alacsonyak, nagyobb közösségi 
szálláshelyek, így különösen gyermektáborok felújítására nem elégségesek. Így a Tu-
risztikai Célelőirányzat ifjúsági turizmusra 5%-ának egy részéből a fenti szálláshelyek 
felújítását kell támogatni.

Az Intézkedési terv a 2004-2008. évekre állapította meg a tárca ezzel kapcsolatos 

feladatait. Mint az az alábbi kimutatásból látható, jelentős eredményt csak az átvett 
turisztikai források időszakában (2004-2005: tárcarendelet, 2006: két tárcás együtt-
működési megállapodás) sikerült elérni, a tárca saját forrásai 2008-ra elapadtak, így az 
Intézkedési tervben foglaltakat nem sikerült maradéktalanul végrehajtania. 

Ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek
fejlesztésének pályázati támogatása (2000-2009)

Pályázat kódszáma Nyertes pályázat 
(db)

Megítélt összeg 
(MFt)

Egy szálláshelyre jutó 
támogatás (eFt)

IFJ-SZ-00  52 20,0 384,6
IFJ-sz-01 130  32,8  252,3
IFJ-SZ-02 80 37,5 468,8
IFJ-SZ-03 összesen 85 127,0 1494,1
- ebből IFJ-SZ-03-A 53 36,8 694,3
- ebből IFJ-SZ-03-B 32 90,2 2818,8
IFJ-SZ-04 összesen 50 300,0 6000,0
- ebből IFJ-SZ-04-A 24 44,5 1854,2
- ebből IFJ-SZ-04-B 26 255,5 9826,9
IFJ-SZ-05 61 204,0 3344,3
- ebből IFJ-SZ-05-A 27 40,8 1511,1
- ebből IFJ-SZ-05-B 34 163,2 4800,0
IFJ-SZ-06 54 177,9 3294,4
IFJ-SZ-07 24 100,0 4166,7
IFJ-SZ-08 0 0,0 0,0
IFJ-SZ-09 0 0,0 0,0
Mindösszesen 536 999,2 MFt

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás 
fő statisztikai adatai (2004-2008)

1. Létező és üzemelő szálláshelyek kapacitás-adatai

Szálláshely-egységek 
száma (db)

Szobák száma
(db)

Férőhelyek száma
(db)

2004

OSAP 2076 szerint 402 6877 27171

OSAP 1965 szerint 254 3665 16279

2005

OSAP 2076 szerint 830 14669 54517

OSAP 1965 szerint 610 9723 41191

2006

OSAP 2076 szerint 930 16714 60297

OSAP 1965 szerint 573 13452 52440

2007

OSAP 2076 szerint 980 18887 69288

OSAP 1965 szerint 708 12374 48164

2008

OSAP 2076 szerint 1054 20434 74414

OSAP 1965 szerint 743 12396 49479
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2. Üzemelő szálláshelyek 2008. évi kapacitás-adatai típusonként

Típus (jelzőszám)
Szálláshely

egységek száma 
(db)

Szobák 
száma 
(db)

Átlagos 
szobaszám

Férőhelyek 
száma (fh)

Átlagos
férőhelyszám

szoba szhely

Üdülők (911-913) 325 3673 11 13059 3-4 40

Gyermek és ifijúsági
táborok (921-922) 108 1921 18 10564 5-6 98

Természetjáró
szálláshelyek (941-952) 108 560 5 3553 6-7 33

Pihenőházak (961-962) 71 573 8 1550 2-3 22

Diákotthonok,
kollégiumok (970) 131 5669 43 20753 3-4 159

Mindösszesen: 743 12396 49479

3. Vendégforgalom 2008. évi adatai szállástípusonként

Típus (jelzőszám) Vendégek száma (Fő)
NÜCÜ belf./ Összes/ %

Vendégéjszakák száma (éj)
NÜCÜ belf./ Összes/ %

Átlagos
vendégéj

NÜCÜ belf.

Üdülők (911-913) 149760 163079 91,8% 654132 694776 94,2% 4,4

Gyermek és ifijúsági
táborok (921-922) 70074 71835 97,5% 263022 270956 97,1% 3,8

Természetjáró
szálláshelyek (941-952) 27014 32132 84,1% 81549 95949 85,0% 3,0

Pihenőházak (961-962) 9124 14006 65,1% 45951 65864 69,8% 5,0

Diákotthonok,
kollégiumok (970) 91107 121814 74,8% 225079 319187 70,5% 2,5

Mindösszesen: 347049 402881 86,1% 1269733 1446757 87,8%

4. Árbevétel 2008. évi adatai szállástípusonként (ezer Ft)

Típus (jelzőszám)
Beruházás 

nélkül
Összesen

 -ebből NÜCÜ belföldi
Beruházás

szállásdíj vendáglátás

Üdülők (911-913) 1431894 982713 68,6% 153094 10,7% 1346814

Gyermek és ifijúsági
táborok (921-922) 492854 332017 67,4% 105474 21,4% 112285

Természetjáró
szálláshelyek (941-952) 130144 75390 57,9% 25719 19,8% 13038

Pihenőházak (961-962) 134473 56189 41,8% 3230 2,4% 63190

Diákotthonok,
kollégiumok (970) 689672 358035 51,9% 31024 4,5% 1821

Mindösszesen: 2879037 1804344 318541 1537148

NÜCÜ= nem üzleti célú (nonprofit) szolgáltatást igénybevevő személy

ii. a zánkai gyermek és ifjúsági centrum helyzete 2008

A Kormány által – a 21/1996. (II. 7.) Korm. rendelettel létrehozott Zánkai Gyermek és 
Ifjúsági Centrum Kht. (jelenlegi formájában Nonprofit Kft., a továbbiakban: Társaság) 
támogatását a 1008/1996. (II. 7.) Korm. határozat 7. pontja, míg az egyes tárcák-
kal megkötendő közhasznú megállapodások témaköreit a határozat 4. pontja írja elő. 
Fentiek szerint a Társaság részére – közhasznú tevékenységeinek huzamos idejű fenn-
tartása érdekében – 2001-től 10 éven keresztül az éves költségvetési törvényben kell 
biztosítani az amortizációs, illetve az állag megóvását szolgáló költségeket.

A Társaság a – 2000-2015. évre szóló – hosszú távú szerződés alapján évente meg-
kötésre kerülő szerződésekben a SZMM-től az alapító okiratban foglalt következő célki-
tűzések megvalósításához, feladatok elvégzéséhez kap támogatást:

belföldi és nemzetközi ifjúsági turizmus,• 
gyermek és ifjúsági üdültetés,• 
határon túli magyar gyermekek és tanulók üdültetése,• 
szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok táboroztatása, • 
védelembe vett, otthonban elhelyezett gyermekek, nagycsaládok és szociáli-• 
san hátrányos családok üdültetése,
egyéb közhasznú feladatok.• 

A Társaság alapvető céljának tekinti azt, hogy Zánka egész évben a gyerekek, fia-
talok számára nemzetközi találkozóhellyé váljon, valamint a Zánkán üdülő nemzetek 
kultúráját megismerhessék a magyar fiatalok, a magyar kultúrát megismerjék a külföldi 
vendégek.

A vendégforgalom döntő részét a belföldi üdülések, kirándulások, valamint a külföldi 
fiatalok üdülései adják. A belföldi ajánlatok vezető termékei a csoportos üdülések, a 
kirándulások, a sport és edzőtáborok, valamint az „erdei iskola” programok.

Az egyéni és csoportos üdülőtáborok mellett szaktáborok (pl. média, sport és vízisport 
oktató táborok) színesítették az üdülési kínálatot. 

A Társaság a fogyatékossággal élő gyerekek, fiatalok üdülését is felvállalta. A moz-
gássérült és speciális, fogyatékossággal élő vendégek teljes ellátását és az egyéni prog-
ramoknak megfelelő személyi-, illetve szolgáltatás feltételeket tudnak nyújtani (aka-
dálymentesített szálláshely, étterem, sportlétesítmények, vízbe emelő a strandon, így a 
tolókocsihoz kötött vendégek számára az úszás). A 2008. évben az „Egyenlő Esélyek” 
kormányzati táborában fogadtak hátrányos helyzetű, fogyatékos gyermekeket is.

Természetesen a családok részére is kínáltak programokat, pl. nagyi tábor, családi 
üdülés. Az ún. „turisztikai holtszezonban” vendégeik nagy részét az iskolák és különbö-
ző szervezetek programjain, valamint a hazai és nemzetközi konferenciákon, szeminá-
riumokon és pedagógus-továbbképzéseken résztvevők tették ki. A pedagógusképzések 
idén is szerepet kaptak az előszezonban. 

A sportlétesítményeknek (sportcsarnok, stadion, szabadtéri sportpályák, kondicio-
nálóterem, aerobicterem, szauna) köszönhetően változatos sportági edzési és hobby 
sportolási lehetőségekkel várták az egészséges életmód híveit. A téli időszakban első-
sorban edzőtáborozók, ősszel és tavasszal a horgászok, természetjárók, kerékpárosok 
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népesítik be Zánkát. Nyáron a vízisportok (vitorla, szörf) iránt érdeklődők vették igény-
be a strand és a kikötő szolgáltatásait. A kibővített kikötő, magasabb színvonalú tábo-
rok, oktatási jellegű programok otthona lesz a közeljövőben. A természet szerelmeseit 
kiépített gyalogtúraösvények, erdei tornapálya és a Káli-medence jellegzetes tanúhe-
gyei várták. A Balaton északi partján teljesen kiépített kerékpárútnak köszönhetően 
a kerékpáros csillagtúrákat, illetve a Balatont körül biciklizők egyre növekvő számban 
jelentek meg a vendégek körében.

Programkínálat
Az egyéni és csoportos üdülőtáborok mellett szaktáborok (pl. média, modell, • 
sport és vízisport oktató táborok) színesítik az üdülési kínálatot. A 2008-ban 
elindított táborok közül sikeresnek mondható a Balaton-parti és a túlélőtábor, 
melyeket a következő szezonban is meghirdetnek. Tematikus táboraik körében 
egyre népszerűbb a záró estés fellépés, amikor a kis táborozók megmutatják 
mit is tanultak az egy hét alatt. A bemutatók természetesen ingyenesen láto-
gathatók vendégeik számára.
A kiránduló csoportok fogadásán túl kiváló helyszínként szolgál erdei iskola • 
programok lebonyolítására is. Minősített erdei iskola programjuk 3 modullal 
várja az általános iskolás csoportokat. A környezeti nevelést középpontba he-
lyező „Erdei iskolai” programot dolgoztak ki, ahol a munkafüzetet és kéziköny-
vet ingyenesen bocsátják a résztvevők számára. A minősített programmal ren-
delkező szolgáltatók az erdei iskolákra érkező csoportok pályázati lehetőségei 
során előnyt élveznek. 
A fogyatékos-, illetve hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok üdülését is fel-• 
vállalta a Társaság. A mozgássérült és speciális, fogyatékos vendégek tel-
jes ellátását és az egyéni programoknak megfelelő személyi-, illetve techni-
kai feltételeket tudnak nyújtani (szálláshely, étterem, sportlétesítmények, a 
strand elérhető a tolókocsihoz kötött vendégek számára is). A 2008. évben 
az „Egyenlő Esélyek” kormányzati tábora nyári és téli turnusaiban is fogadtak 
beteg gyermekeket. 
A HEFOP pályázatának köszönhetően közel 800 gyermek üdülhetett a Balaton • 
partján az ország különböző részéről. A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsé-
gével együttműködve idén is Zánka adott otthont a Diákolimpiának, melyen 
900 sportoló vett részt.
A családok részére is kínáltak programokat, pl. nagyi tábor, családi üdülés. • 
Számukra is látogathatók már hagyományos eseményeik (Zánkavics Nap, 
Gyermek és Ifjúsági Táncfesztivál stb.), de új színként jelentek meg kínálatuk-
ban a lovas rendezvények. Idén került megvalósításra a Regionális Fogathajtó 
Versenyt, valamint a Veszprém Megyei Fogathajtó Bajnokság, melyet közel 
1500-an látogattak meg.
Művészeti csoportok is táboroztak, üdültek Zánkán (tánc, ének, zene stb.). • 
Ezek a csoportok szívesen adtak koncertet, vagy mutatták be tánctudásukat, 
ezzel is ingyenes programot biztosítva többi vendégünk számára. Ugyanez el-
mondható sporttáborokról is, főként a küzdősportot űző csoportoknál.

Az ún. „turisztikai holtszezonban” vendégeik nagy részét az iskolák és különbö-• 
ző szervezetek (Vöröskereszt, FONESZ stb.) programjain, valamint a hazai és 
nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon és pedagógus-továbbképzése-
ken résztvevők tették ki. A 2008-as évben a képzések (mentálhigiénés, OKJ-s) 
is szerepet kaptak a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum elő- és utószezon-
jában.
Az üdülés minőségének növelése érdekében és a korábbi évek tapasztalatai • 
alapján folytatták a megkezdett szórakoztatási programok tervezését. Egy 6 
fős, idegen nyelven beszélő animációs csoport biztosította a vendégek kelle-
mes és szórakoztató időtöltését. A programok teljes szezonban, a nap minden 
szakában több helyszínen párhuzamosan folytak, biztosítva a vendégeknek a 
választási lehetőséget. A programok összeállításában figyelembe vették az idő-
járás változást is. Rossz idő esetén sem kell lemondani a meghirdetett prog-
ramról, ugyanis a szabadtéri programokat a fedett helyszíneken valósították 
meg (foglalkoztató termek, sportcsarnok, galéria). 

A Zánkai Ifjúsági Centrum erős rekreációs arculattal rendelkezik. A mai fiatalság élmé-
nyekben gazdag programokra vágyik, illetve azokat az úti célokat preferálja, ahol egy 
helyen többféle szabadidős és egészségmegőrző tevékenységet is ki tudnak próbálni. 
A fejlesztési programjuk egyik kiemelt célja, hogy mind a belföldi, mind a külföldi fiatal 
turisták igényeinek megfelelő, új szolgáltatásokat, turisztikai termékeket, szabadidős 
és rekreációs, rehabilitációs programokat hozzon létre.

Rendezvényeik 2008-ban - a teljesség igénye nélkül - a saját szervezésű teremlabda-
rúgó és röplabdatornákon kívül Nebuló EB néven utánpótlás labdarúgó kupát szervez-
tek, megrendezték a hagyományos Zánka Open vitorlásversenyt, illetve helyet adtak 
számos színvonalas sporteseménynek is, többek között a NIVEA utánpótlás strandröp-
labda kupának, a főiskolások és egyetemisták országos triatlon bajnokságnak, több 
vitorlás versenynek. 

Nyáron a vízisportok (vitorla, szörf) iránt érdeklődők vették igénybe az 5000 fő be-
fogadására alkalmas, térítésmentesen használható strand, és a 84 vitorlást befogadó 
– 2006-ban részben kibővített - kikötő szolgáltatásait. A főszezon minden turnusában 
szerveztek vetélkedőket, versenyeket és sportolási alkalmat a fiatalok részére strand-
röplabda, strandfoci, aerobik sportágakban. Ebben az évben már sárkányhajózási lehe-
tőséget is tudtak biztosítani. Edzőtáborozók elsősorban a téli időszakban, a horgászok, 
természetjárók, kerékpárosok ősszel népesítik be Zánkát.

Piacrészesedés
A Társaság 2008-ban 37 232 vendégnek nyújtott szálláshely-szolgáltatást, és ezzel 111 
704 vendégéjszakát realizált. Ebben az évben Zánka piacrészesedése a kereskedelmi 
szálláshelyként üzemelő ifjúsági szálláshelyek vonatkozásában Veszprém megyében 
92%, a Balaton turisztikai régióban 62%, míg országosan 16% volt.
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II.

Horizontális megalapozó

tanulmányok
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 „Didaktikánk első és utolsó céljának annak kell lennie, hogy kifürkésszük és felkutassuk 

azokat a tanítási módokat, amelyeknél a tanároknak kevesebbet kell tanítaniuk, de a tanulók 

mindazonáltal többet tanulnak, az iskolában kevesebb lárma, unalom és felesleges fáradtság 

uralkodik, ehelyett több a szabadság, az élvezet és az igazi előrelépés.”

Comenius, 1650

simonyi istván

a közokTaTás és az ifjúsági

TurizMus kapcsolaTa, közös jövőjE

Bevezetés

Az emberek és a környezet közötti bonyolult kapcsolatok képezik az egészséges társa-
dalom ökológiai megközelítésének az alapját. A társadalmak összetettek és kölcsönös 
összefüggésben vannak. A környezet- és egészségtudatosság szemléletét nem lehet el-
választani azoktól a további céloktól, amelyek az emberi élet meghatározói lehetnek.

Alapvető fontosságú, hogy a gyorsan változó világban és abban az egyre gyorsabban 
változó környezet – főként a technológia, a munka, az energiatermelés és az urbanizáció 
– milyen hatással vannak az ember életére, s ezt olyan beavatkozásoknak kell követnie, 
amelyek biztosítják, hogy ezek a hatások egyértelműen az emberek javára váljanak. A ter-
mészetes és a mesterséges környezet védelmét, valamint a természeti kincsek megőrzését 
egyetlen stratégia sem hagyhatja figyelmen kívül.

A közösség fejlesztését a meglévő emberi és anyagi erőforrásokra kell építeni, ösztö-
nözi azoknak a rugalmas rendszereknek a kidolgozását, amelyek alkalmasak arra, hogy 
erősítsék a közösség részvételét és ellenőrzését a közvetlenül őket érintő kérdésekben. 
Ehhez arra van szükség, hogy folyamatosan és teljes körűen hozzáférhetőek legyenek az 
információk és tanulási lehetőségek.

A nevelési-oktatási intézményekben egyre hangsúlyosabb szerepet kap a környezeti ne-
velés, amelynek azon alapgondolat mentén kell teret biztosítani, hogy csak akkor tudunk 
egészségesen élni, ha harmóniában vagyunk a környezetünkkel, s e két dolog szorosan 
összefügg és egymástól elválaszthatatlan.

A közoktatási intézményekben folyó nevelő–oktató munkát számos jogszabály és stra-
tégia határozza meg, így a környezeti– és egészségneveléssel kapcsolatos feladatokat 
megjelenését a közoktatás rendszerében a helyi programokban. Ugyanakkor látni kell azt 
is, hogy ezen szabályozók az ifjúsági turizmusra csak közvetve fejthetik ki hatásukat az 
egyes intézményi programok megvalósítása során. 

A jogszabályi háttér biztosított, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján az 
óvodák helyi programjaikban a feladataik között megjelenik az egészséges életmód kiala-
kítása, a külső világ tevékeny megismerése, továbbá a közoktatási törvény 48. § harma-
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dik bekezdése alapján az iskolák nevelési programjának részeként el kellett készíteniük 
az iskolai egészségnevelési és környezeti nevelési programokat, mindez azonban még 
az esetek nagyobb részében csak a dokumentum létezését jelentik. A 2003–ban kiadott 
Nemzeti alaptanterv (243/2003 kormányrendelet) már lényeges előrelépést jelent a koráb-
bi - 1995-ben kiadott Nat-hoz képest, hiszen az egy olyan fejlesztő tartalmi dokumen-
tum, amelyben az interdiszciplinaritás, a kereszttantervi elemek felerősödtek, továbbá a 
humántantárgyakra is áthúzódott a környezettudatossággal, és a fenntarthatósággal kap-
csolatos felelősség kérdése. A Nat 2007. évi felülvizsgálatát követően kiemelt fejlesztési 
terület lett a környezeti nevelés.

Tisztában kell lennünk azzal is, hogy a jogszabályok alapján a nevelési–oktatási intéz-
mények pedagógiai önállóságukkal élve maguk döntik el, hogy az ismereteket miként ad-
ják át a gyermekeknek, miként építik be az intézmény mindennapi életébe.

A jogszabályi kereteket említve tudnivaló, hogy Magyarországon az alaptörvény, az 
Alkotmány minden állampolgára számára jogokat biztosít:

az egészséges környezethez,• 
a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.• 

Az alapjogok természetesen nem jelentik azt, hogy az állampolgárok környezet- és 
egészségtudatosan fognak élni, tevékenykedni. Ebből eredően beszélhetünk egy olyan 
paradox helyzetről, amely szerint jelenleg a társadalomnak csak egy szűkebb rétege 
gondolkodik úgy, hogy tegyen valamit az egészségéért, a környezetéért, így körükben 
viszonylag kevés energiával jelentős fejlődést, előrehaladást lehet elérni, míg a társa-
dalom nagyobb részének nincs megfelelő ismerete az egészséges életmódról, a kör-
nyezettudatosságról, így körükben nagy erőfeszítésekkel csak kis eredményeket lehet 
produkálni az egészség–, és környezettudatos szemléletváltás terén. Természetesen ez 
nem kizárólag magyar specialitás, globális jelenségről van szó.

Ahhoz, hogy a szemléletformálásban változásokat tudjunk elérni, számos más szem-
pont mellett jó, ha figyelembe vesszük az egészségi állapotot befolyásoló tényezőket is, 
hogy azok milyen mértékben határozzák meg az életünket:

1. ábra1

2. ábra2

1 Forrás: WHO
2 Forrás: Észak-alföldi regionális egészségügyi jelentés 2005.

Egészséget befolyásoló tényezők
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Az egészség dimenziói:3

biológiai egészség• : a szervezetünk megfelelő működése
lelki egészség• : személyes világnézetünk, magatartásbeli alapelveink, illetve 
a tudat nyugalmának és az önmagunkkal szembeni békének a jele
mentális egészség• : a tiszta és következetes gondolkodásra való képesség
emocionális egészség• : az érzések felismerésének, illetve azok megfelelő ki-
fejezésének a képessége
szociális egészség• : másokkal való kapcsolatok kialakításának egészsége

A közoktatás intézményekben folyó pedagógiai munka szemszögéből az egészséget 
befolyásoló tényezőket vizsgálva jól látható, hogy a gyermekekre a nevelési–oktatási 
folyamat során az életmód és a környezeti hatások tekintetében tudunk érdemi hatást 
gyakorolni az értelmi és érzelmi fejlődésükben. Azt is be kell látni, hogy igen bonyolult, 
egymásra épülő, ok okozati összefüggések sora befolyásolja az egészség– és környe-
zettudatos életmódra nevelés folyamatát.

környezeti- és egészségnevelés, fenntartható fejlődés 
a közoktatási intézményekben

A fejlettebb országok nevelési-oktatási rendszereiben már évtizedek óta megjelent és 
megerősödött a környezeti nevelés, amelynek pedagógiai értelemben hagyományos 
része, hogy a diákok szerezzenek pozitív tapasztalatokat, élményeket a természetben a 
különböző foglalkozások során. Értékközvetítő pedagógiák, csoportos részvétel alapján 
elismerjék, befogadják és megóvják a környezetet, annak minden elemét, megtapasz-
talva azt, hogy az abban levő legkisebbnek és leghaszontalanabbnak tűnő alkotóelem, 
élőlény, vagy objektum kiiktatásának is azonnali és beláthatatlan következményei lehet-
nek/lesznek. Mára már az egyes kutatások és az oktatással foglalkozó szakirodalmak is 
alátámasztják azt, hogy ez az út már nem elegendő ahhoz, hogy a gyermekekben való-
ban kellő alapossággal megalapozódjon a tudatos és értékelvű gondolkodás képessége, 
a jövő iránt való elkötelezett magatartás, és a fenntartható fejlődés iránti felelősség. 
Összességében láthatjuk, hogy a környezet- és egészségtudatos gondolkodás kialakí-
tásának, számos szempont figyelembevétele mellett lehet hatékony eredménye, amiből 
az is következik, hogy nem hagyatkozhatunk csak egy, vagy két tantárgyra, programra, 
amely az ismeretek átadását, a szemléletformálást hivatott elérni, hanem egy holiszti-
kus szemlélet mentén, az intézmény egészét vonatkozó programmal tudunk megfelelő 
hatást gyakorolni a gyermekek személyiségfejlődésére. Ehhez a gyermekek életkori 
sajátosságaihoz igazított jól felépített tematikák és megfelelő módszerek szükségesek, 
továbbá az egész intézményt átható gondolkodásmód. Így eljutunk a fenntartható fej-
lődés fogalmához, amely már egy jóval átfogóbb, komplexebb összefüggésekre össz-
pontosít. A fenntarthatóság nem kötődik egy tantárgyhoz, vagy tananyaghoz. Így az 
ezzel kapcsolatos feladatok semmiképp nem korlátozódhatnak a természettudományok 
területére - mint ahogy a hazai oktatási folyamatok ennek a példáját mutatják. Szük-
séges bemutatni az oktatási folyamat során - szervesülve minél több műveltségterület-

3 Forrás: WHO

hez, tantárgyhoz, – annak a körvonalazódó ökológiai válságnak a társadalmi-gazdasági 
okait, amelyek a környezet eltartóképességét figyelmen kívül hagyva olyan mintákat 
közvetítenek a társadalom felé, amelynek következményei az oktatás-nevelés mód-
szertanának és rendszerfolyamatinak változása révén védhetőek csak ki.4

Mindezek alapján a nevelési–oktatási folyamat céljainak, valamint az ebben részt 
vevő intézményeknek a társadalomban elfoglalt helyének is alapvetően meg kell vál-
toznia. A nevelés, a tanulás, tanítás a fenntartható fejlődésért jelentősen különbözik a 
hagyományos megközelítéstől, mert inkább a komplex szociális– társadalmi-gazdasági 
összefüggésekre összpontosít, olyanokra, mint a kapcsolatok mibenléte, a környezet-
minőség és az emberek közti boldogulási esélyek között, továbbá az emberi jogok, 
a békés egymás mellett élés természeti, politikai megalapozottsága, ezek etikai, és 
gazdasági háttere. Ehhez természetesen újabb, korszerűbb pedagógiai módszerekre 
van szükség, a társas kompetenciák fejlesztésére, az érzelmi intelligencia növelésére 
a partnerségek erősítése érdekében, továbbá aktív, tevőleges részvételre a tanulási 
folyamatokban. Mindezek következményeinek meg kell jelenniük a nevelési–oktatási 
intézmények irányítása során, az óvodai, iskolai nevelési–pedagógiai kérdésekben, az 
iskolai tantervekben és módszerekben, az iskolai-települési közösségek életében.

a legfontosabb színtér a közoktatás

Felvetődik a kérdés, miért a közoktatás – az óvoda és az iskola – az elsődleges szín-
tér?

A gyermekek hosszú éveket töltenek a nevelési-oktatási intézményekben (3-18 • 
éves korig)
Ebben az időszakban lehet érdemi hatást gyakorolni a személyiségfejlődésük-• 
re, amely meghatározza az életmódjukban később kialakuló szokásaikat, élet-
ideálokat,
Az óvodának, iskolának a gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű, komplex • 
kommunikáció,
Az óvoda, iskola, más társadalmi intézményekkel és szereplőkkel állandó köl-• 
csönhatásban létezik, hatást gyakorol szűkebb és tágabb környezetének kap-
csolatrendszerére, a környezet viselkedésére,
A nevelési-oktatási intézmény a szocializáció egyik színtere, amelyben mód • 
nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakí-
tására, begyakorlására

A helyi programok tartalmi meghatározása során fontos szempont kell, hogy legyen 
a gyermekek hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a rész-
vételhez elengedhetetlenül szükséges szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, 
pedagógiailag megtervezett fejlesztése, valamint az egyéni képességek fejlesztése is. A 
gyermekek az óvodától az iskoláig abban a fogékony életszakaszban vannak, amikor az 
egész életükre kiható attitűdök alakulnak ki. Kiemelt szerepet tölt be az óvodai nevelés, 

4 Forrás: Brassói Sándor: Tanulás a fenntartható fejlődésért (OKM)



106 107

ahol a szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő tevé-
kenységek gyakorlása, és lehetőség nyílik arra is, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni 
a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és 
becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötő-
dés alapja. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodap 
dagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése.5

A témánkat illetően az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározotta-
kon túl a Zöld óvoda és az Erdei óvoda programok adhatnak lehetőséget az egészsé-
gesebb és környezettudatosabb életmód megjelenítésére, a természet megismerésére, 
szeretetének kialakítására.

A közoktatási törvény 2003. évi módosítása, amelyben megjelent a környezeti neve-
lés hangsúlyos kezelése iskolai területen, jelentőséget adott az óvodai nevelésben is a 
zöld óvodák értékeinek vizsgálatára, elemzésére, az eredmények kiemelésére. Olyan 
kritériumrendszer kidolgozása és a kritériumok alapján olyan indikátorrendszer kiépí-
tése valósult meg, mely az óvodai környezeti nevelésre vonatkozó minőségi megalapo-
zásra ad lehetőséget. Így vált megvalósíthatóvá az iskoláskor előtti és az iskolai intéz-
ményes környezeti nevelés területén a pedagógiai rendszerek egymásra építettsége.6

Az óvoda után az iskolában folytatódik az ismeretek elsajátítása, az egyfajta „élet-
mód” program, amely a jogszabályi és tantervi követelményeken túl az Ökoiskola és 
Erdei iskola programokban teljesedhet ki.

Egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a gyermekek életét meghatározó alapok le-
rakása az ismeretek átadásával az óvodában kezdődik, és az iskolában folytatódik. Az 
óvodában különböző játékos tevékenységek során – a szülők bevonásával is– már ki le-
het alakítani a gyermekekben azt a szemléletet, amely alapja azoknak az ismereteknek 
a gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb 
természeti–emberi–tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság 
felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotások-
hoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.

Az iskolában új tanulási formákkal és módszerekkel alkalmazásával lehet elérni, hogy 
a gyermekek megfeleljenek a XXI. század kihívásainak.

Miért, és milyen kihívásokkal kell szembenéznie a ma oktatási rendszerének, a tanu-
lóknak?
A főbb problémák, amelyek az iskolákat érintik:

Kiszámíthatatlan munkavállalói feltételekre kell felkészíteni a diákokat,• 
Egyre komplexebbé váló világban széleskörű kompetenciákkal, kreativitással, • 
kooperativitással, adaptivitási képességekkel kell(ene) felruházni őket,
Küzdelem a szaktudományokkal túlterhelt tantervekkel és időhiánnyal,• 
Heterogénné váló tanulócsoportok, migránsok, nyelvi-kulturális sokfélesége,• 
A diákok – tanuló egyének- családi hátterének egyenetlensége növekszik,• 
A tanulók alapképességeiben növekedtek az eltérések.• 

Felvetődik a kérdés, hogyan kapcsolódnak az imént felvetett problémák az egészség 

5 Forrás: Óvodai nevelés országos alapprogramja
6 Forrás: Villányi Györgyné: A környezeti nevelés alakulása az óvodai nevelésben–úton a zöld óvoda felé (OFI)

és a környezeti neveléshez? A nemzetközi szakirodalmak a nevelés–oktatás–tanulás 
kapcsán hangsúlyozzák az interdiszciplináris megközelítésmód alkalmazását, az erőtel-
jesebb kapcsolódásokat a tudásszerzés és a tapasztalati, a gyakorlattal is megerősített, 
a tapasztalatokon alapuló tanulási folyamatokban. Ugyanakkor azzal is tisztában kell 
lennünk, és ezt számos szakember hangsúlyozza mind hazai, mind nemzetközi ta-
pasztalat alapján, hogy elsősorban nem az iskolai tanterv a helyzet megoldása, – vagy 
legalábbis nem önmagában. 

Fontos a közvetlen partnerek bevonása:
Szülők (család)• 
Szülői szervezet(ek)• 
Diák szervezetek• 
Civil szervezetek• 
Szakmai szervezetek• 

Intézményi tennivalók:
Az intézmények egészségfejlesztési és környezeti nevelési programjának folya-• 
matos fejlesztése és fenntartása a helyi igényeknek és lehetőségeknek meg-
felelően.
Együttműködés a helyi civil szervezetekkel,• 
Pályázatokon való részvétel,• 
Helyi programokban való közreműködés,• 
Pedagógusok folyamatos továbbképzése.• 

Egyéni tennivalók:
Személyes példamutatás• 
Közösségfejlesztés • 
Önismeret • 
Konfliktusmegoldás• 
Értékmegőrzés• 

Az egészség–, és környezeti nevelési feladatok akkor megfelelőek, ha folyamatként 
épülnek be az intézmény mindennapi életébe, és amelyben harmóniára törekedve meg-
történik azon értékek felismerése és fogalmak meghatározása, amelyek segítenek az 
ember és környezete kapcsolatának megismerésében, a kapcsolatok értelmezéséhez 
szükséges készségek és hozzáállás kifejlesztésében; hatást gyakorolva a személyiség-
formálásra, a helyes viselkedésmód kialakítására. 

Az értékformálás szempontjai lehetnek:
Az iskolai programokban a pszichológiai mozgatókra, és a helyes értékrend • 
alakítására kell a hangsúlyt fektetni. 
A tanulók szempontjából az egészség– és környezeti nevelés nem annyira tu-• 
dományos vagy technikai kérdés, hanem inkább az értékek választásával, a 
tudatos beállítódással kapcsolatos viszonyt jelenti

Például néhány lényeges terület:
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a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése,• 
az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása, • 
az értékek védelme, • 
a tájékozódás képessége, • 
a döntési helyzet felismerése és • 
a helyes döntésre való felkészülés.• 

Módszertani elemek közül ki kell emelnünk a készségek fejlesztését:
A készségfejlesztésnek tartalmazni kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló infor-
mációgyűjtés, információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és 
végrehajtás módszereit. 

A gyakorlatban a szülők lehetnek a pedagógus legfontosabb segítői és vi-• 
szont. 
Az információk adott esetben lehetővé teszik azt is, hogy a pedagógus pozití-• 
van befolyásolja a család magatartását. 

A jól megszervezett környezeti– és egészségnevelésnek számos haszna lehet:

A gyermekekre gyakorolt hatása
kitekintés az iskolából, a gyermekek a világot több oldalról ismerik meg,• 
saját tapasztalataik alapján értelmezik a környezet és az ember kapcsolatát,• 
alakul a globális gondolkodásuk, az együttműködési készségük,• 
a gyermekek kreatívan dolgoznak, az elméleti ismereteiket alkalmazzák a gya-• 
korlatban,
fejlődik az egészség–, és környezettudatos magatartásuk, összekapcsolják a • 
különböző tantárgyakban megszerzett tudásukat 

A pedagógusokra gyakorolt hatása
a gyermekek tevékenységének szervezésével, irányításával saját szakmai is-• 
mereteik is gyarapodnak, fejlődik módszertani kultúrájuk,
a napi tanítási gyakorlatukba beépül a környezeti nevelés,• 
kialakítja tevékenységük egyéni arculatát,• 
megismerkednek hasonló pedagógiai elveket valló pedagógusokkal,• 
kapcsolatok építése szakmai és civil szervezetekkel• 

Előremutatóak azok a hazai kezdeményezések, amelyek egyebek mellett leképezik 
a tantervekben az alábbi iskolai, helyi szintű problémákat: fűtési rendszer költsége, a 
világítás, az iskolai vízfogyasztás, étkezés szervezése, az iskola és a környezetében 
található életterek kapcsolatrendszere-hatásuk egymásra, vagy az iskola elérhetősé-
ge, környezet és közlekedés viszonya (Például: Zöld óvoda, Ökoiskola, Erdei óvoda, 
iskola programok). A pedagógusok megtervezik –gyermekeikkel közösen– a részvételi 
demokráciát erősítve, és a projektalapú pedagógiai folyamatokat bevezetve, azokat az 
iskola és a környezete közti kapcsolatrendszereket feltérképező, és gazdasági – szo-
ciális összetevők alapján is elemző intézkedéseket, amelyek valóban sokat tehetnek a 

helyi fenntarthatóbb fejlődésért. Mindeközben erősítik a csoportkohéziót, az egyének 
kreatívabbakká válnak, kooperálnak egymással, az iskolán kívüli környezet szereplői-
vel, stb. Mindezek erősítik továbbá azt is, hogy további tantárgyak szerepe erősödjön 
az iskolában a fenntarthatóságra neveléssel összefüggésben (etika, társadalomismeret, 
gazdasági ismeretek, vállalkozói készségek növelése).

Azt is látnunk kell, hogy nagy általánosságban mindeddig egy alapvető problémája a 
hazai iskolai rendszerű oktatásnak–nevelésnek, hogy kevéssé gondolkozik az intézmény 
falain kívül. Úgy tűnik, mintha az intézményvezetők, de akár a pedagógusok is egy kicsit 
tartanának az iskola „társadalmasításától”, pontosabban attól, hogy a helyi társadalom 
szereplőit –természetesen ésszerű korlátok között tartva– bevonják az intézmény éle-
tébe, saját fejlesztéseibe. A jövőben nem csak az iskola pedagógiai tevékenységébe, 
de a döntési és nevelési–oktatási folyamatokba is jobban be kell vonni a közszférán túli 
szereplőket (üzleti szereplők, non–profit, civil szervezetek). Egyrészt a helyi partnersé-
geken alapuló települési, kistérségi fejlesztések elindításához a nevelési-oktatási intéz-
ményekbe is fellelhető olyan tapasztalati és tudástőke, amely a döntési folyamatokban 
előnyösebb helyzetbe hozhatja az intézményeket, s benne a gyermekeket. A környezet-
védelemmel, hagyományőrzéssel, a településfejlesztéssel is foglalkozó különböző civil 
szervezetek bevonása tovább ösztönzi az intézmények kapcsolódását a gazdasági és a 
civil szférához. Ez a gyermekekben tovább erősíti az elmélet-közeli, az akadémikus tudás 
közvetítését előtérbe helyező iskolai gyakorlat mellett, a készség és képességfejlesztést, 
a fenntarthatósági kérdésekkel összefüggő egyéni valamint családi életmód- és háztar-
tás-vezetési szokások átalakulását. Ezek a folyamatok feltárják a helyi társadalom dön-
tési-problémakezelési mechanizmusait. Továbbá segítik a gyermekekkel megismertetni a 
helyi környezetvédelmi, szociális, gazdasági problémákat, ráirányítják a figyelmet a kör-
nyezettudatosabb viselkedésformák terjesztésére – akár a hátrányos helyzetűek körében 
– is, s leginkább a környezetétől elszigetelt nevelési-oktatási intézmény nyitja meg így 
a kapuit azért, hogy a helyi közösségek problémáin keresztül a nevelési programjából, a 
tananyagból, a valós életben is készségszinten alkalmazható tudás jöjjön létre. Ezzel már 
a gyermekek fogékonyabbá válnak közvetlen környezetük problémáira, rákényszerül-
nek a döntési folyamatban való részvételre, ami jótékony hatást gyakorol a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos nevelési-pedagógiai folyamatokra mind az óvodában, iskolában, 
mind a helyi közösségekben. Mindennek kiváló példája lehet az, amikor a kisváros isko-
lájában a diákok olyan médiatevékenységet végeznek a médiaismeret órák kereteit is 
felhasználva, amelyek során a létrehozott kisvárosi „mozi” vagy „híradás” révén ők ma-
guk is ráeszmélnek a média felelősségére a tájékoztatásban. Ráadásul a településen élők 
számára nem a távoli és legtöbbünk számára elérhetetlen országok ökológiai problémáira 
irányítják a figyelmet, hanem épp azokra, amelyek körülvesznek bennünket, s amelyeket 
helyettük más nem fog megoldani.
A gyermekek személyiségfejlesztését, készség-, és képességfejlesztését, a kooperatív 
és kompetencia alapú ismeretszerzés lehetőségeit rejtik magukban az alábbi tanulás-
szervezési módok:

Szabadtéri iskola: a reális valóság megismerését elősegítő, a terepi környezet-• 
hez illeszkedő tanulási forma,
Környezetadekvát oktatás: a tanítás tárgya az a környezet, amely annak a • 
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színhelyét adja,
Tanulmányi kirándulás: Egy tájegység nevezetességeinek közvetlen megis-• 
merésére koncentráló, a tananyaghoz kötődő érdekességek, nevezetességek 
felkeresése
Terepgyakorlat: Elsősorban a terepen megszerezhető ismeretek elsajátítása, • 
az ezekhez szükséges képességek fejlesztésével
Szaktábor: Szünidőben szervezett, egy témára összpontosító ismeretszerzés• 
Témahét: Iskolában szervezett tevékenységek• 
Önálló nevelés- és tanulásszervezési egység: A hagyományos tanítási napoktól • 
különböző, de nem elszigetelt oktatási forma, amely sajátosságai révén folya-
mat jelleggel épül be a tanításba
Összetett pedagógiai projekt = Erdei Iskola Program, mert mind a tanítást • 
szervező pedagógusok, mind a programban való részvételre készülő tanulók 
számára projektként jelenik meg az erdei iskola programon való részvétel, an-
nak ellenére is, ha nem a projekt módszer alkalmazásával készítik elő, végzik
Erdei Óvoda/Iskola Program: A természetbe kihelyezett oktatásnál többet • 
nyújtó, az épített és természetes környezet megismerésén túl a néprajzi, tör-
ténelmi környezet, az emberek életmódját bemutató projektszemléleten ala-
puló tanulási forma, amely együttműködésen alapuló interaktivitást kívánó 
tevékenységek sorozatán át elősegíti a problémamegoldó, konfliktus kezelési 
technikák gyakorlását is.

Az olyan jóval komolyabb és rendszerszintű feladatellátást jelentő – és természetsze-
rűleg sokkal maradandóbb hatással is járó – erdei óvodát, iskolát, környezetvédelmi 
szaktáborokat, életmódtáborokat – jóval kevesebb iskola szervez. Bár az utóbbi néhány 
évben az erdei iskoláztatás többszázezer gyermeket juttatott el erdei iskolákba, amely 
pedagógiai módszerei egyúttal az iskolai pedagógiai innovációnak, a tantárgyközi mo-
dellkísérleteknek, és a csoportdinamikára is építő projektalapú pedagógiáknak adtak 
bizonyítási lehetőséget.

Az elmúlt évek során a nevelési–oktatási intézményekben megkezdődtek azok az 
innovációs folyamatok, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a szemléletváltás 
mind szélesebb körben megjelenjen. Az oktatási és a környezetvédelmi tárca között 
létrejött együttműködési megállapodás keretében jött létre 2004-ben az Ökoiskola 
program és cím. Az ÖKOISKOLA–hálózat, az OECD–ENSI nemzetközi projektjeként 
1986-ban indult útjára. 2000-ben az Országos Közoktatási Intézet (ma Oktatáskutató 
és Fejlesztő Intézet) Program és Tantervfejlesztési Központjának koordinálásával, az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai, illetve anyagi támogatásával működik, a 
program további szakmai közreműködő partnere a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium. 2004-ben került sor az első ÖKOISKOLA cím pályázatra (a cím 3 évre szól), 
az elmúlt évek során 450 iskola szerezte meg ezt az erkölcsi elismerést. Az óvodai 
színtérre került kidolgozásra 2006-ra a Zöld óvoda program, amely hasonló kritérium 
rendszerre épül, mint az Ökoiskola. Jelenleg 270 óvoda tudhatja magáénak ezt a címet. 
A két program lefedi a közoktatás rendszerét.

Záró gondolatok

Ahhoz, hogy valóban hathatósan haladjunk tovább az egészség– és környezeti nevelés-
ben, nem csak az óvoda, iskola belső világába kell tekintenünk. Senki sem gondolhatja 
azt, hogy csak a neveléssel, oktatással meg lehet oldani a fenyegető globális problémá-
inkat. Nem lehet komolyan venni azt, ha kinyilatkoztatjuk azon vágyunkat, hogy „ta-
nítsák meg a gyerekeinket az iskolában a fenntarthatóságra”, akkor ezzel a társadalom 
máris megtette a kötelességét. 

Az iskola, a nevelés folyamata nem választható el azoktól a társadalmi, környezeti és 
médiahatásoktól, amelyek egyre erősödő mértékben jelennek meg az iskolában, és a 
tanulók mintakövetését meghatározzák. Ezért mindenkinek óriási a felelőssége abban, 
hogy összefogással, tudatos tervezéssel, a megvalósítást lehetővé tevő források tá-
mogatásával dolgozhassunk azon, hogy ha végre a nevelési–oktatási intézményekben 
egyszer megvalósulnak a fenntarthatóságra nevelés feltételei, akkor a többi ágazat is 
azt támogató környezetet jelentsen mindehhez.

Törekednünk kell és támogatni a megkezdett folyamatokat, el kell érni, hogy minél 
több óvoda és iskola csatlakozzon a Zöld óvoda és Ökoiskola programokhoz, ezzel lehe-
tővé tenni minél több gyermek számára, hogy Zöld óvodából Ökoiskolában folytathassa 
az ismeretszerzést. El kell érni, hogy minél több gyermeknek legyen lehetősége erdei 
óvoda és iskola programokon részt venni. Ezeken a programokon és tevékenységeken 
keresztül tudjuk elérni a természet szeretetét, népszerűsíteni az ifjúsági turizmus fon-
tosságát. Végezetül ne feledjük, a személyes példa, és a helyes minták nagyban hoz-
zájárulnak a gyermekekben kialakuló értékekhez, életideálokhoz.
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az Erdei iskola program

Erdei iskola program 2003—2008

Az Erdei Iskola Program indítását illetően dr. Magyar Bálint oktatási miniszter 2002. no-
vemberében Zánkán, egy országos környezetei nevelési konferencián jelentette be, hogy 
a Kormány több tagjával előzetes egyeztetést folytatott az erdei iskolázás, és általában 
véve a terepi nevelés–oktatás támogatásáról. Az oktatási miniszter felkérése alapján 
az Oktatási Minisztérium közoktatási területe a Környezeti Nevelési és Kommunikációs 
Programiroda együttműködésével (KöNKomP, amely 2006-ban megszűnt) előterjesztést 
készített „Az Erdei Iskola Program végrehajtásához szükséges feladatokról a 2003–2008-
ig terjedő tervezési időszakra” címmel. Az előterjesztést a Kormány 2003. március 5–én 
fogadta el. 2003–ban az akkori Oktatási Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal (Turizmusért felelős Államtitkárság, Területfejlesz-
tésért Felelős Államtitkárság) és a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, forrásaik 
összevonásával egy hat évre szóló, országos programot indítottak a terepi környezeti 
nevelés, ezen belül kiemelten az erdei iskolázás támogatására. A Program hosszú távú 
célja biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy minden gyermek általános iskolai tanulmányai 
során legalább egyszer eljuthasson bentlakásos erdei iskolába.

A programot támogató tárcák 2003. június 4-én Együttműködési Keret–megállapodást 
írtak alá, melyben vállalták, hogy az erdei iskolai programok támogatására, szolgáltatások 
fejlesztésére, szakmai és információs anyagok bővítésére, valamint a program működteté-
sére a program ideje alatt évente összesen minimum 600 millió forintot biztosítanak.

A programot támogató kormányzati szervek között létrejött Együttműködési Keret–
megállapodás rögzíti, hogy a program 600 millió forintos keretének felhasználása döntő 
mértékben pályázat útján történt. Az első évben kiírt pályázatok eredményei képet 
adtak az erdei iskola témában, terepi oktatásban, a környezeti nevelésben akkor ren-
delkezésre álló szolgáltatásokról, szakmai anyagokról, kiadványokról és pedagógus–
továbbképzési programokról. Az elkövetkező években megtörténhetett ezek továbbfej-
lesztése és a még hiányzó feltételek biztosítása.

A Program irányító, érdekegyeztető, szakmai tanácsadó testületei, szervezetei
A program legfelsőbb irányító és döntéshozó szerve a programot létrehozó és tá-
mogató kormányzati szervek delegáltjaiból álló Tárcaközi Bizottság volt (2006-ban 
megszűnt).

A kormányzati, közoktatási – és egyéb szakmai, valamint a szolgáltatói érdekeket a 
program során képviselő, a szolgáltatók minősítési rendszerének kidolgozását felügyelő 
szerv az Érdekegyeztető Tanács. Az akkreditációra bejelentkezett erdei iskola szolgálta-
tók minősítéséről döntést hozó szervezetet hoztak létre, az Akkreditációs Bizottságot. A 
szolgáltatók minősítési rendszerének kidolgozásáért és folyamatos fejlesztéséért Szak-
mai Munkacsoport volt a felelős.

A Program végrehajtásáért felelős szervezetek
A program koordinációját a Tárcaközi Bizottság titkársági feladatait is ellátó KöNKomP 
végezte. Itt történt a program szakmai tervezése, a fejlesztési feladatok végrehajtása 
és a szakmai ellenőrzés-értékelés egy része. A Programigazgatóságnál kezdetben 5 fő 
dolgozott teljes munkaidőben a programmal kapcsolatos feladatokon. Munkájukat a 
Programigazgatóság több, egyéb területen is működő alkalmazottja segítette.

A program pályázatkezelő szervezete az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazga-
tósága (OMAI, ma OKMTI) volt. Ez a szervezet felelt minden, a program keretében 
kiírt pályázat teljes lebonyolításáért. Az OMAI 3 témafelelőst foglalkoztatott teljes 
munkaidőben a program pályázataival. Tevékenységüket itt is több munkatárs se-
gítette.

A program indításakor tervezett fő tevékenységek
A 2003-as pályázati körök elemzése és értékelése (dokumentum–elemzés és • 
helyszíni látogatások);
A pedagógusok képzése;• 
Az erdei iskola szolgáltatók minősítésének és akkreditációjának megkezdése;• 
2004 évi pályázatok megjelentetése – együttműködve az OMAI-val;• 
Szakértők képzése;• 
A program ismertségének, elismertségének, támogatottságának növelése: • 
kommunikációs kampány elindítása a kommunikációs terv alapján
A szolgáltatók minősítésének tapasztalatai alapján fejlesztési terv kidolgozása;• 
A szolgáltatók minősítésének tapasztalatai alapján a szolgáltatók képzése;• 
A szakmai, módszertani anyagok adatbázisának elkészítése, bővítése, az anya-• 
gok különböző csatornákon keresztül történő terjesztése.
Pályázatok megjelentetése – együttműködve az OMAI–val• 

az erdei iskola program szervezésével kapcsolatos információk

Az erdei iskolát a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 
243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése a hagyományos (tanórai és 
tantermi) szervezési formáktól eltérő módon szervezett kötelező tanórai, vagy nem köte-
lező (választható) tanórai, illetőleg egyéni foglalkozásnak tekinti. Ezeknek az oktatási for-
máknak a keretei között kell, illetve lehet biztosítani az iskola helyi tantervében szereplő 
tananyag átadását, a követelmények teljesítését, kapcsolódva az erdei iskolai foglalkozások 
adta lehetőségekhez. Az erdei iskola foglalkozásairól vezetett naplóknak tartalmazniuk kell 
a foglalkozás időpontját, témakörét, időtartamát, levezetőjének nevét. A foglalkozási napló 
bejegyzései alapján vizsgálható és dönthető el –akár utólag is– a foglalkozás jellege, tartal-
ma. A tanítási órák a naplók segítségével biztonságosan beazonosíthatók, elszámolhatók.

Szerveződhet azonban a fentiektől eltérő megvalósítással is erdei iskola. Az iskolák 
szakmai önállóságába tartozik a foglalkozásaik tartalmáról és pedagógiai céljairól való 
döntés. Sem pedagógiai, sem jogszabályi akadálya nincs annak, hogy természeti kör-
nyezetben, „erdei iskola” néven szerveződjenek akár több korosztályt magukba foglaló 
olyan foglalkozások is, amelyek nem egy, hanem a helyi tanterv több tantárgyának a 
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műveltséganyagát dolgozzák fel. Az erdei iskolákat általában a komplex természet–
megfigyelés jellemzi. Ebben az esetben is a foglalkozási naplók bejegyzései adhatnak 
megbízható támpontot annak eldöntéséhez, hogy a foglalkozások megfelelnek–e az 
iskola helyi tanterve konkrét követelményeinek.

A nevelési–oktatási intézmények pedagógiai programjában két módon szerepelhet 
az erdei iskoláztatás. A tanuló részére kötelező jelleggel, ám ezt az iskolaköteles a 
pedagógia programjában jelezni, továbbá beíratásnál erre a szülő figyelmét felhívni és 
ekkor az iskola köteles fedezni a felmerülő költségeket és a szülőre ez nem hárítható 
át. Szervezhető nem kötelező módon is, ám ekkor más forrás(ok)ból valósulhat meg az 
iskola által szervezett program. Amennyiben kötelező jelleggel, úgy a Kt. 114.§–ának 
(4) bekezdésében foglaltak alapján lehet szervezni.

Az erdei óvoda, iskola program megvalósítása a nevelési–oktatási intézmények kom-
petenciájába tartozik –a fenntartó ellenőrzése mellett–, így az intézmények élve a pe-
dagógiai önállóságukkal a helyi pedagógiai programjukban, fogalmazzák meg azokat a 
célokat, tevékenységeket, amelyeket a program során kívánnak elérni. Az erdei iskola 
program széleskörű elterjesztésére a Program keretei között készültek mintaprogra-
mok, amelyek megtekinthetők az OKM weboldalán (http://www.okm.gov.hu), vagy 
közvetlenül: http://w3.kir.hu/erdei%5Fiskola/ webcímen.

Az erdei iskola akár az évfolyamok tanítási rendje (órarendje), akár attól eltérő foglal-
kozási rend szerint működik, pihenőnapokon és munkaszüneti napokon tanítási órákat 
nem szervezhet. Pihenőnapokon tanítás a Kt. 52. §-ának (16) bekezdésében foglalt 
feltételek biztosításával szervezhető. Ebben az esetben a pedagógus díjazása tekinte-
tében alkalmazni kell a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 16. §-ának (5) bekezdésében 
foglaltakat.

A pedagógus díjazására a 186/2006. (VIII. 31.) Korm. rendelettel módosított 
138/1992. (X. 8.) Korm. r. 11/C. §-a alapján, mint az iskola pedagógiai programjában 
meghatározott, nem az iskolában szervezett program megvalósításához elrendelt ügye-
let díjazására vonatkozó szabályok szerint kerülhet sor. Ugyanez a paragrafus rendel-
kezik arra az esetre is, ha az ilyen formán elrendelt iskolán kívüli program megtartása 
pihenőnapra, munkaszüneti napra esik.

Fentiek alapján, valamint annak tudatában, hogy az intézmények helyi pedagógiai 
programját a fenntartó hagyja jóvá, illetve amennyiben a pedagógiai program tartal-
mazza az erdei iskolában szervezett tanulási formát függetlenül attól, hogy az kötelező, 
vagy választható jelleggel van feltüntetve a programban a közoktatási törvény 2007. 
január 1–i módosítása továbbra sem zárja ki az erdei iskolában eltöltött időkeret beszá-
mítását a tanítási időkeretbe.

Az Erdei Iskola Program 2003–ban megfogalmazott célkitűzései jórészt teljesültek. A 
szolgáltatók minősítése mind a szolgáltatói, mind az iskolák felöl felmerült igény alap-
ján került bevezetésre. A korábbi években az iskolák nyújthattak be pályázatot arra, 
hogy a tanulók támogatást kapjanak az Erdei Iskola Programon való részvételükhöz. 
A pályázatok bírálatakor szempontként szerepelt, hogy az iskolák a helyi pedagógiai 
programjukban rögzített Erdei Iskola Programjukat valósítsák meg, vagy ehhez integ-
rálják a szolgáltató saját programját. Fontos szempont volt továbbá, hogy a gyerme-
kekkel érkező pedagógus is aktívan közreműködjön a program megvalósításában.

Erdei óvoda program

Az óvodák, hasonlóan az iskolákhoz, a gyermekek környezeti nevelésének részeként 
szerveztek erdei óvoda programokat. Ezt erősítette meg a 2001–ben végzett Országos 
óvodakutatás, amely nyilvánvalóvá vált, hogy a környezet– és természetvédelem té-
makörét sok óvoda kiemelten kezelti a helyi nevelési programjában. Kedvelt az erdei 
óvoda feladatainak felvállalása az óvodapedagógusok és a szülők körében egyaránt. A 
természet megszerettetése, védelme, a tiszta környezet iránti igény alapjainak a lera-
kása fontos feladatává vált az óvodai nevelésnek.

Az oktatási és környezetvédelmi tárca között létrejött együttműködési megállapodás 
alapján 2006. május 23–án megalakult az Erdei Óvoda Program Szakmai Munkacso-
port. A munkacsoport feladata volt, hogy definiálja:

az erdei óvoda program fogalmát,• 
az erdei óvoda szolgáltatás fogalmát,• 

A munkacsoport kidolgozta az erdei óvoda szolgáltatás minősítés eljárás rendjét is. Így 
válhatott megvalósíthatóvá az iskoláskor előtti és az iskolai intézményes környezeti 
nevelés területén a pedagógiai rendszerek egymásra építettsége.

Az erdei óvoda, iskola programhoz kapcsolódó fogalmak
Erdei Óvoda Program: olyan tudatosan tervezett és szervezett, a nevelési intézmény 
székhelyétől különböző helyszínen folytatott, a környezet adottságaira támaszkodó te-
vékenység, amely a külső világ tevékeny megismerésére nevelés részeként segíti a 
gyermekek környezethez, természethez való érzékenyítését, a pozitív környezettudatos 
magatartás kialakulását. Az Erdei Óvoda program olyan szakmai terv alapján valósul 
meg, melynek kiemelkedő nevelési (pedagógiai) feladatai messzemenően figyelembe 
veszik a fenntarthatóságra nevelés elvét, a helyi nevelési programot, az óvodai neve-
lés folyamatjellegét, a nevelési területek kölcsönhatását, egymásra épülését. Az Er-
dei Óvoda sajátosságokhoz, a választott helyszín természeti, épített és szociokulturális 
környezetéhez, helyei adottságokhoz, lehetőségekhez igazodó, több napon keresztül 
(egymást követő minimum három nap) folytatott cselekvésre, cselekedtetésre, él-
ménypedagógiára, komplex módon épülő tapasztalatszerzés, amely bentlakásos, vagy 
egész napos formában valósul meg.

Erdei Iskola Program: sajátos, a környezet adottságaira építő nevelési, tanulásszer-
vezési egység. A szorgalmi időben megvalósuló, egybefüggően többnapos (egymást 
követő öt nap négy éjszaka), a szervező oktatási intézmény székhelyétől különbö-
ző helyszínű tanulásszervezési mód, amely során a tanulás a tanulók aktív, cselekvő, 
kölcsönösségen alapuló együttműködésére épül. A tanítás tartalmilag és tantervileg 
egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember 
által létesített és szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a kör-
nyezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése és a közösségi 
tevékenységekhez kötődő szocializáció.

Erdei Óvoda Szolgáltatás: az a szolgáltatás, amely a gyermekek életkori sajátossá-
gainak megfelelően, az Erdei Óvoda nevelési feladataihoz megfelelő szervezetű, és az 
infrastrukturális hátteret folyamatosan biztosítja.
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„… ti fiatalok – halljátok; el ne

hagyjátok már magatokat; repüljetek,

repüljetek ki a szabadba, a szabadság ölébe…”

(Berda József)

németh imre

az ifjúsági- és az ökoTurizMus 

kapcsolaTa

A szakma azt mondja, hogy a turizmus a béke iparága, így a jövő garanciája. Hol 
kapcsolódhatna jobban e téren a turizmus e két szakterülete, ha nem a fiatalok tu-
rizmusában, és a fenntarthatóságot leginkább szolgáló turisztikai szektorban, az 
ökoturizmusban? Ugyanis mindkét turisztikai terület a jövőről szól. Arról, amit saját 
érdekünkben minél szélesebb alapon, és minél jobb minőségben kellene most meg-
alapoznunk és majd megélnünk. Hogy képesek leszünk-e rá? Pont erre adhat részle-
ges választ az ifjúsági- és ökoturizmus területének vizsgálata. Nézzük hát meg, miről 
is van szó!?

Mit akar egy fiatal turista?

A fiatalság az átlag turistához képest még inkább élményorientált. Új élményt, új 
hatásokat, új dimenziót keres utazásai során. Legyen az új táj, új ismeret, avagy saját 
énjének felfedezése. Mivel nyitottabb fiatal személyisége, mint az átlag turistáé, így 
befogadóbb az élmények tekintetében is. A megélt emóciók sokasága nem csak az út 
eredményességének igazolása, de a következő motivációja is lehet. Számukra nagyon 
fontos, hogy megéljék, átéljék az utazás történéseit, azoknak aktív részese legyenek. 
Ezért is kerülik sokszor az uniformizált turisztikai szolgáltatásokat és attrakciókat. Szá-
mukra a befogadás komplexebb élmény, mint csak a látvány. Csak akkor teljes, ha a 
történés aktív részei lehetnek, illetve ők alakíthatják a történést. 

Tehát az ifjú turista alapvető igénye a kaland. Szakadó eső, pályaudvari alvás, ma-
gashegyi bivakolás, váratlan programváltozás nem jelent önmagában negatív hatást. 
Sőt! Csak hasson a személyiségre, növelje a hozzáadott értéket. Mert a változatosság 
élménye gyönyörködtet. S a kaland e cél eszköze. E korosztály jórészt elutasítja a pa-
neleket, a standardokat, a kötelező programokat. Döntően saját maga kívánja felépí-
teni, vagy a véletlenekre hagyni a bekövetkező történéseket. Neki tényleg nem a cél a 
fontos, hanem az oda vezető út élményeinek sokasága.

Nagyon fontos a turisztikai szolgáltatók részéről megtalálni azt a módszertant, 
amely vonzó lehet az adekvát korcsoportoknak. Az alapgondolat az aktivitás. Ennek 
lehetőségét mindig meg kell teremteni. E korosztály számára nem elég, vagy csak ide-
ig-óráig a passzív befogadás. Arady Csaba fogalmazta meg, hogy adjuk meg a turista 
számára a felfedezés élményét, ehhez a szolgáltató maximum rávezetést adjon. 

Erdei Iskola Szolgáltatás: az a szolgáltatás, amely az Erdei Iskola nevelési és tanu-
lásszervezési egység megvalósításához megfelelő helyszínt, arra kidolgozott szakmai 
programot és a szükséges infrastrukturális hátteret biztosítja.

Erdei Óvoda és Erdei Iskola Szolgáltató: az a szolgáltató, aki az adott helyszínre ki-
dolgozott szakmai programot, a programokhoz a szakembereket és anyagokat az óvo-
da, illetve az iskola pedagógusának igényei és elvárásai szerint szakszerűen biztosítani 
kész és képes.

Zöld óvoda program

A Zöld Óvoda Program a KvVM kezdeményezésére és az OKM szakmai támogatásával 
kialakított innovációs kutató–fejlesztő munka során alakult ki. A program során kidol-
gozásra került a Zöld óvoda kritériumrendszer, az ehhez szorosan illeszkedő hálózat 
tartalmi működési rendje és indikátorrendszere. Kialakult a pályázati úton történő há-
lózatbővítés és fejlesztés, a nemzetközi és hazai kapcsolati rendszer szélesítése.

A Zöld Óvoda Programmal megkezdődött az iskoláskor előtti intézményekben a gyer-
mekek hangsúlyosabb környezettudatos szemléletének kialakítása. Kiemelten fontos, 
hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának, fejlettségének megfelelő módsze-
rekkel és eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környe-
zet kialakításával környezeti nevelésben részesüljön.

A program 2006–ban történt indításának évében 109 óvoda nyerte el a kitüntető 
címet, míg a 2009. évi pályázatot követően jelenleg 270 intézmény rendelkezik Zöld 
Óvoda Oklevéllel. Részvételükkel elkezdődött a Zöld Óvoda Hálózat létrehozása, mely 
lehetőséget biztosít az óvodapedagógusok környezeti neveléssel kapcsolatos tovább-
képzésére és szakmai kapcsolatépítésére.

ökoiskola program

A Magyarországi Ökoiskolák Hálózata, kapcsolódva az OECD-CERI-ENSI ökoiskola háló-
zatához, 2000-ben jött létre az OKI (OKI, Országos Közoktatási Intézet, ma OFI, Okta-
táskutató Fejlesztő Intézet) kezdeményezésére. A hálózat létrejöttének anyagi hátterét 
a 2000. évben az OKI Havas Péter által vezetett Ökoiskola–projektje biztosította. A 
projekt 2001–2002–ben „A környezeti nevelés elméletének és hazai közoktatási gya-
korlatának kutatása–fejlesztése” című projektben folytatódott, mely projekthez kap-
csolódott a Science Across Europe Iskolahálózat is. 2003-ban az „Ökoiskola Projekt” 
biztosította a Hálózat működését.

Az OKM által finanszírozott projekteken kívül az Ökoiskola Hálózat munkáját a KvVM is 
több projekt keretében támogatta. Az OKM és a KvVM támogatásával került kidolgozásra 
az OFI–ban az Ökoiskola cím, mely Cím a környezeti nevelés, fenntarthatóság pedagógi-
ája terén kimagasló munkát végző iskolák megkülönbözető minőségi védjegye lett.

Az Ökoiskola cím elnyerésére első alkalommal 2004–ben került sor, akkor 272 iskola ve-
hette át a kitüntető címet, 2009–ben már 450 iskola büszkélkedhet ezzel az oklevéllel.
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Turizmus

az európai turizmus előtt álló kihívásokat az alábbiakban lehet összegezni az Eu-
rópai Turizmus Fórum állásfoglalása alapján:

Magas minőségű szolgáltatások és ugyanakkor jó ár-érték arány biztosítása,• 
az európai turizmus brand építése,• 
a turizmust a tudásgazdaság részévé kell tenni az emberi erőforrás képzése • 
révén,
Kedvező közgazdasági feltételrendszer teremtése az ágazat vállalkozói számá-• 
ra,
fenntartható fejlődés elveinek átfogó megvalósítása az európai turizmusban.• 

Vajon, mennyiben érintett az ajánlásokban a címben felvetett két turizmus terület? 
Ha jól sejtjük, az első és utolsó megállapítás jöhet szóba.

A szervezett, bevétel orientált és szolgáltató” „ipari” turizmus a hazánkban már több 
mint 130 éves természetjárásból nőtte ki magát. Az első magyar turista szervezet a 
Tátra-alján alakult. Azóta is alapvető értékként jelennek meg a természetjárás elvi 
alapjai a nagy testvér fogalmi rendszerében, a turizmusban.

Ha tetszik, ha nem a turizmus bevétel orientált ágazat, a gazdaság egyik, ha-
zánkban is fontos szegmense. Ez nem szerencsés az ifjúsági turizmus tekintetében, de 
az ökoturizmusnál is ellentmondásos. Az előbbi esetben ugyanis szociális szempontok is 
felmerülnek, míg az utóbbiban a természeti környezet fenntarthatósága, megmaradása 
igényel sokszor nem „haszonelvű” megközelítést.

Az ifjúsági turizmus turisztikai termékkínálata ma még szegényes, illetve nem elég 
tudatos. Talán, mert alacsony értékű a vásárló ereje? De hát sok kicsi, sokra megy! 
Nem is beszélve a jövő potens turistáinak „beetetéséről”, szebb szóval szocializációjá-
ról. Nem kéne leállni a „fesztivál, buli, pia” szinten. A fiatalokban igen erős az érzelmi/
érzelmes üzenetek iránti fogékonyság. Egy hajnali madárles, egy hangulatos evezős 
túra, egy küzdelmesen szép barlangi kaland mind-mind hozzájárul a személyiség kitel-
jesedéséhez, és újabb utakra serkent.

Érdemes megnézni a turizmus szolgáltatóinak kínálatát: igen ritkán találni speciális, 
a fiataloknak szóló korosztályi programokat. Még a gyerekek számára is inkább csak 
szálláshelyeket hirdetnek, tisztelet a kivételnek. Pedig a fiatalok száma nem elhanya-
golható, és igen csak erős a mobilitás igényük. Mégis hamarabb indulnak el egy prá-
gai hosszú hétvégére, mint Sopron felfedezésére. S ez már a turizmus szolgáltatóinak 
szakma kritikája is.

ifjúsági turizmus

az ifjúsági turizmus a gyermekek és fiatalok szabadidőben, lakóhelyen kívül megva-
lósuló turisztikai, honismereti, illetve rekreációs célú tevékenységei – így különösen: 
országjárás, természetjárás, táborozás, üdülés –, valamint az oktatás keretei között 
megvalósuló tanulmányi kirándulás és erdei iskola-program.

Ide tartoznak: a természetjárás négy módja (gyalogtúrázás, kerékpáros-, vízi- és sítú-
rázás), továbbá a lovas túrázás, az ökoturizmus, a falusi turizmus és a családi üdülés.

Nem tartoznak ide: a turizmus életkortól független, rendezvénycentrikus ágazatai 
(hivatásturizmus, kulturális turizmus, egyházi turizmus, sportturizmus), továbbá a be-
vásárló turizmus, a rokonlátogatás, valamint a tanulmányi szakmai gyakorlat.

Az ifjúsági turizmus történései szabadidőben, lakóhelyen kívül megvalósuló utazások, 
melynek motivációja honismeret és rekreáció. Ide sorolhatók az országjárás, a termé-
szetjárás, a táborozás, az üdülés, a tanulmányi kirándulás és az erdei iskola-program 
(azonban a korosztály turizmusában jelentős szerepet játszik a családdal történő kül- 
és belföldi utazás is).

A gyermek- és ifjúsági korosztályok közösségi élményszerzésének, egészségtuda-
tos életmódja kialakításának, társadalmi szocializációja elősegítésének jó eszköze az 
ifjúsági turizmus. A fiatalok turizmusban történő részvétele nevelési, oktatási, rekreá-
ciós feladatot is ellát, segíti a megfelelő életvezetési normák kialakulását, a korosztály 
társadalmi beilleszkedését, a családi és közösségi értékek elsajátítását, hozzájárul az 
egészséges életmód és a turizmusbarát szemléletmód kialakításhoz.

A nemzetközi szervezetek definíciója szerint a 6-26 éves korosztály képezi az ifjúság 
“nemzedékét”. Az ifjúsági turizmusban érintett korosztályok alapvetően oktatási in-
tézmények tanulói. E korosztály nagy része vagy alacsony jövedelemmel rendelkezik, 
vagy egyáltalán nincs saját bevétele, ezért az ifjúsági turizmus szorosan kapcsolódik az 
oktatási-, szociális- és ifjúságpolitikához is. 
A fiatalok turizmusának legalapvetőbb megjelenési formái 

a családi-, illetve kifejezetten gyermekek részére szervezett üdülések és uta-• 
zások, 
az iskolai tanulmányi- és osztálykirándulások, erdei iskolák,a táborozások és • 
a  természetjárás, 
a fiatal felnőttek önállóan lebonyolított kül- és belföldi utazásai.• 

Az ifjúsági korosztály turisztikai programjainak szervezésében kiemelkedő szerepet 
vállalnak az iskolák. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a pedagógusoknak 
döntő szerepük van az ifjúsági turizmus szervezésében, ez a szerep még erőteljeseb-
ben érvényesül az anyagilag hátrányosabb helyzetű csoportoknál. A fiatalok utazásai-
nak szervezőinél szükséges megemlíteni a civil szervezetek és az egyházak szerepét, 
amelyek ugyancsak kiemelkedő ifjúsági munkát végeznek, szabadidős programokat, 
táborokat szerveznek.

A gyermekek táboroztatása és az ifjúsági turizmus a fiatal korosztályok közössé-
gi élményszerzésének, egészségtudatos életmódja kialakításának eszköze. Az érintett 
korosztályok létszáma mintegy 2,5 millió potenciális táborozót jelent, polarizálódott 
társadalmunkban azonban a családok jelentős részének nincs lehetősége gyermekét 
üdültetni. Ezért az esélyegyenlőségre való törekvés, mint az ifjúsági stratégiák átfogó 
alapelve hangsúlyossá teszi az ifjúsági turizmust.

Az Európai Unió szerint az ifjúsági turizmus szereplői 6 és 26 év közöttiek, tehát igen 
heterogén a résztvevők populációja. Ezért nehéz is egységes leírást, módszertant, no 
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és programot adni. (Talán nem is szabad.) Ami közös bennük az a turizmusra fordítható 
diszkrecionális jövedelem csekély volta.

Az ifjúsági turizmus döntően csoportos formában jelenik meg egy adott területen. Ez 
magán hordozza a „csordaszellem-közösségi kultúra” negatív és pozitív ismérveit egy-
aránt. Így turisztikai szempontból jobban, de nem könnyebben kezelhető szegmensét 
adják a turistáknak. Ezért a vidék felfedezésén túl, fontos a játék, a sport, a vetélkedés, 
a kapcsolatépítés. Természetesen ez hat a közlekedésre, szállásigényre, étkezésre, és 
a pogramválasztásra is. 

A gyermek és ifjúsági csoportok kevésbé igényesek a szállással, annak komfortjával 
szemben. Vigyázat, nem azt írtam, hogy minőségével szemben! Tehát elsősorban nem 
igénytelenségről van szó, hanem más elvárásokról. Fontos számukra a szállás közössé-
gi tere, ami az ismerkedés és spontán programok helyszíne.

A turizmus definitívé legalább egy napos helyváltoztatás, utazás. Ennek utazási mód-
ja a fiatalok számára majdnem mindegy, legyen az repülés v. autóstopp, gyaloglás vagy 
evezős túra. 

Mivel az unió országaiban, így hazánkban is egyre kitolódik a munkába állás idő-
pontja, ezért egyértelmű, hogy kedvezmények és támogatás nélkül nem lehet érdemi 
ifjúsági turizmusról mesélni, hiszen e korosztály nem rendelkezik saját, szabadon fel-
használható jövedelemmel. Ezért véleményem szerint adott országban minimális elvá-
rás lenne a gyerekek támogatott táboroztatása szociális és turisztikai szempontból egy-
aránt. Ez elősegítené a nyári turista szezon megnyújtását, és az alacsonyabb komfortú 
szálláshelyek jobb kihasználtságát is.
Több felmérés is alátámasztja az alábbi megállapításokat:

A hazai turizmus célközönségéből hiányzik egy szegmens, a 15-30 év közötti • 
korosztály, illetve a nekik szóló kínálat igen gyenge
A korosztály számára adekvát internetes kommunikáció nem kellően erős• 
Több aktivitást, kalandot kell kínálni e fogyasztói rétegnek• 

Az ifjúsági turizmus belső, tartalmi ismérvei annyira összetettek, sokszínűek, hogy 
szakmailag elsősorban formai jegyei alapján lehet differenciálni. Ezen főbb megjelenési 
formák az alábbiak:

szünidei táborozás, • 
iskolai (tanulmányi) kirándulás, és• 
természetjárás.• 

Ha bárminemű fejlesztésbe kezdünk e területen, azt csak legalább középtávon sza-
bad tervezni, hogy ne sérüljön senkinek, legkivált az ifjúság érdeke.

A társadalomnak jelentős adóssága van az ifjúság felé. A rendszerváltással több álla-
milag támogatott szolgáltatás megszűnt e területen (táboroztatás, szakirodalom kiadá-
sa, képzés…), ugyanakkor a (polgári?) lakosság e funkciókat családilag döntően nem 
tudta finanszírozni, így milliók nőttek fel a táborozás oly komplex és hasznos élménye 
nélkül. Pedig egy jó tábor rengeteg oktatási, nevelési és kompetencia-fejlesztési lehe-
tőséget nyújt.

 Az oktatás terén szinte minden tantárgy szerepelhet a történelemtől a földrajzig, 
a testneveléstől az énekig. A nevelés lehetőségei is szinte korlátlanok: honismereti 
nevelés, egészséges életmódra nevelés, közösségi nevelés, környezeti nevelés… . A 
kompetenciák fejlesztése terén is adottak az adekvát területek.

A ifjúsági turizmus lehetőséget ad az érintett korosztály ismereteinek bővítésére, 
szemléletének, ezen belül kiemelt módon a környezettudatosság formálására, illetve 
hozzájárul az egyén fejlődésének kiteljesítéséhez.

A másik fontos feltétel, hogy nem szabad csak egy-két fejlesztendő elemet kiemelni, 
hanem a rendszer egészét kell kiépíteni, megerősíteni és fenntarthatóvá tenni a szó 
gazdasági és ökológiai értelmében.

A rendszer elemei igen sok tényezőt ölelnek fel, ezért először a felelősöket, illetve 
partnereket kell megnevezni. És itt nagyon fontos lesz a munkamegosztás: állam, civil 
szféra, vállalkozók, családok, nevelési intézmények, stb. között. A szakmának meg kell 
alkotnia a saját jövőképét, stratégiáját. A kormánynak mögé kell tennie a jogszabályi 
háttért, és segítenie kell a megfelelő struktúra kialakulását. Mivel a terület ifjúsági, így 
(legalább részleges) szociális irányú támogatás nélkül nem tud érdemben funkcionálni, 
tehát igényt tart a költségvetés támogatására is. Nagyon fontos a kiszolgáló infrastruk-
túra minőségi fejlesztése, és a résztvevő vezetők képzése. 

Az ifjúsági turizmus összetett tevékenység. Alapvetően ifjúságpolitikai, szociálpoli-
tikai és oktatási kérdés, és csak végrehajtásában lehet gazdasági tevékenység.  A 
gazdasági funkciókat ellátó szolgáltató szervezetek többsége nonprofit formában mű-
ködik (ifjúsági- és diákszervezetek, ifjúsági szálláshelyek). A képet tovább árnyalják az 
ifjúsági turizmusból (is) élő vállalkozások, illetve az e területen működő civil korosztályi 
és szakmai szervezetek. Így már érthető, hogy az ifjúsági turizmus az államigazga-
tás szintjén miért interszektorális helyzetű. Számunkra kedvezőbb lenne, ha transz-
szektorális helyzetbe tudnánk hozni e területet.

ökoturizmus

Az ökoturizmus nem más, mint ökotudatos turizmus, felelősségteljes utazás természe-
tileg értékes területre, mely védi a helyi természeti és kulturális értékeket, és aktívan 
hozzájárul az értékek megőrzéséhez és a helyi lakosok életminőségének javításához. 
(The Ecotourism Society)
Tehát mi is az ökoturizmus? Elsősorban lehetőség. Lehetőség

a múlt természeti és kulturális értékeinek megőrzésére,• 
a helyi erőforrások ésszerű, fenntartható kihasználására• 
a táj, vidék megtartó-képességének növelésére• 
az adott területen megtermelt érték visszaforgatására,• 
a természetvédelmi és gazdasági érdekellentét feloldására.• 
a harmónia megnyilvánulása a turizmusban,• 
a környezettudatos szemlélet erősítésére a jövő érdekében• 
mint etikai norma a turizmus szakma számára.• 
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Az ökoturizmus definícióját elsősorban az ökoturista motivációjából tudjuk leve-
zetni. A cél a természet élvezete, megismerése. És ehhez felkészültségre, aktivitásra, 
öntevékenységre van szükség. Meg kell küzdeni a várható, megélendő élményért, hogy 
az bensővé, értékké váljon. Egy kerékpáros, barlangos vagy evezős ökotúra erre kivá-
lóan alkalmas.

Magyarország ökoturisztikai adottságai nagyon jók:
a természeti és kulturális diverzitás magas fokú. Ennek oka sokféle: földrajzi • 
helyzet, földtörténeti, klimatikus és történelmi, gazdasági, kulturális folyama-
tok;
magas a védett területek aránya: 10 nemzeti park területén az ország  • 
kb.10%-a, nyolc Világörökség, három Európa Diplomás Terület, több bioszféra 
rezervátum, számos nemzetközi jelentőségű vizes élőhely, „ ex lege” védett 
értékek: barlang, kunhalom, földvár, szikes tó, holtág…;
unikális látnivalók: szikes- és löszpuszták, ártéri őserdők, dolomit sziklagye-• 
pek, endemikus növények: pilisi dolomit len, magyar nőszirom…, vöröskönyves 
állatok (túzok, kerecsen sólyom, földikutya), török emlékek…;
relatíve gyenge infrastruktúra, javuló iparszerkezet: viszonylagos épség, keve-• 
sebb környezeti ártalom;
elmaradott, elzárt térségek: „megállt az idő: élő múzeum” (hátrányból • 
előny);
fejlett a zöld civil szervezetek mozgalma: partnerség, kontroll, modellek.• 

Az ökoturizmus alapja mindig egy természeti érték, melynek (érzelmi) befogadására 
a fiatalok mindig is fogékonyak. Az ökoturista elsősorban – mert ez az értékrendjéből 
fakadó igénye – helyi erőforrásokat hasznosít, legyen az munkaerő, házikenyér, ker-
ti gyümölcs vagy akár egy ajándéknak szánt csupor. Ezáltal javítja a helyi lakosok, 
szolgáltatók életminőségét, mert a fogyasztás ellenértéke helyben marad, ugyanis az 
ökoturista az ott lakóktól vásárol élelmiszert, emléktárgyat vagy programot.

S ha már ökoturizmus. A regisztrált (fizetős) ifjúsági ökoturisták aránya a látogatói 
létszám 60-80%-a a nemzeti parkokban. Hogy ez miért fontos? Nézzük 2009-et, a 
gazdasági válság évét. A hazai turizmus általánosan 8-9%-kal esett vissza, míg a nem-
zeti parkok (öko-)turizmusa 14%-os növekedést mutatott ugyanezen ez évben. Tehát 
érdemes e területre invesztálni!

A Nemzeti Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia 2008-ban elkészült, már a végrehajtása 
harmadik évében járunk. Érdemes ezért is felidézni a 2008. évi pécsi Környezet- és 
Természetvédő Szervezetek Országos Találkozója Ökoturizmus szekciója ajánlásaiból:

„Reméljük, hogy az Országos Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia szemlélete érdemi ha-
tással lesz a turizmus szakma egészének szemléletére, és a turizmus szakma a fenntart-
hatóságot, a (természeti) erőforrások ésszerű használatát nem csak e turizmus területén 
vallja kötelességének, hanem a szakma egésze fogadja el az ökoturizmust „filozófiának”. 
„A környezettudatos nevelés megfelelő módszertanának kidolgozása a jövőben az egyik 
legjelentősebb feladat és kihívás az ökoturizmusban és az oktatásban egyaránt.”

Az ökoturizmus egyik legfelkészültebb civil szervezete a Magosfa. Honlapjukon cél-
jaikról a következő olvasható: „Az Alapítvány célja, hogy a Börzsöny, Ipoly mente és 
a Dunakanyar térségében az ökoturizmus fejlesztésén keresztül hozzájáruljon a helyi 
értékek védelméhez, a települések és a helyi társadalom megújulásához, valamint a 
környezeti nevelés eszközeivel bemutassa egy fenntarthatóbb életmód lehetőségeit a 
helyi lakosoknak, a térségben tanuló diákoknak és az ide látogatóknak.”

Egy kis kitérő: gyermek- és ifjúsági természetjárás

Az ifjúsági természetjárás nagy múltra tekint vissza. A hazai első turisták is a felvidé-
ki Szepesség 1800-as évekbeli diákjai voltak, akik tanáraik segítségével a Magas-Tátra 
hegyvilágát fedezték fel. E folyamat méltó folytatói (voltak) a cserkészek, úttörők és 
természetbarátok. 

Mivel a túrázás e korosztályoknak adekvát cselekvési forma (és tartalom!), így egy-
két lelkes felnőtt, ifi vezető csodákat tudott, tud művelni. Az ifjúsági természetjárás 
országos szintű elsőszámú képviselője a Természetjáró Fiatalok Szövetsége, amely 
az idén 20 éves. A Szövetség így vall magáról: „A Tfsz tevékenységének központi 
célkitűzése a Magyarországon működő ifjúsági természetjáró szakosztályok és termé-
szetjárással is foglalkozó csoportok működésének ösztönzése, a természetjáró érték-
rendet megjelenítő, sokféle tevékenységet bemutató programok kínálata. A Szövetség 
támogat, és lehetőségein belül felkarol minden kezdeményezést, ami a Szövetség által 
kitűzött célok megvalósítását segíti. A Tfsz tevékenységét szolgáltató jelleggel végzi, 
melynek első számú célcsoportja az általános és középiskolás korosztály valamint a 
pedagógusokat képző egyetemek hallgatói.”

E szervezet rendezi a Természetjáró Gyerekek és Diákok Országos Találkozóját, mely-
nek versenyszámai magukért beszélnek: éjszakai túraverseny, városismereti akadály-
verseny, elméleti turista- és természetvédelmi verseny, nappali túraverseny, teljesí 
ménytúra, tájékozódási (futó-)verseny.

Sokan megkérdőjelezik az ifjúsági természetjárás gazdasági hasznát, amely igen ne-
hezen mérhető. Igen, ez igaz, rövidtávon. De a jövő természetszerető (öko-) turistája 
ekkor szocializálódik, ekkor épül be értékrendjébe a turistaság, mint életforma. Így ez 
igencsak hasznos, akár már középtávon megtérülő befektetésnek tekinthető.

Ifjúsági ökoturizmus

Az ifjúsági ökoturizmus az ifjúági- és ökoturizmus közös halmaza. A Nemzeti 
Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia nem számol kiemelten a fiatalokkal. Ennek oka, hogy 
ifjúsági ökoturizmus önmagában jelenleg alig létezik hazánkban. Talán csak kevés gya-
logos-, evezős-, kerékpáros-, barlangjáró, illetve vándortáborozó fiatal turistacsoport 
sorolható ide. No és az erdei iskolák (főleg) gyerekserege.

Ezen alacsony szintnek egyik oka a megfelelő turisztikai termékek, illetve a fizető-
képes kereslet hiánya. Pedig az igen sikeres magyar környezeti nevelési mozgalom 
ennél több lehetőséget várna el a turisztikai szolgáltatóktól illetve a potenciális tá-
mogatóktól.
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A továbbiakban több közös vonást lehet bemutatni az ökoturizmus és az ifjúsági turiz-
mus közös vonásaiból: 

kevésbé igényes a szállással, annak komfortjával szemben,• 
aktivitásra épül,• 
természeti értékekre épül, ez a motivációja is,• 
igényességet, tudatosságot, felkészültséget, aktivitást feltételez a látogatótól,• 
a szakma nem ismeri el kellően!• 

néhány szereplő

Hogy a vizsgált turisztikai területek (ifjúsági és ökoturizmus illetve természetjárás) 
majd azonos mértékben vannak (hátrányban) az sok tényezőnek köszönhető, de el-
sősorban az irányítási (kormányzati) szintek széttagoltságának. A turizmus szakmai 
irányítója most az Önkormányzati Minisztérium (Turisztikai Szakállamtitkáság), az ok-
tatás-nevelésé az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az ökotudatos szemléleté a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, míg a sporté (természetjárás!) ismét az ÖM. A 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium pedig az ifjúsági turizmus felelőse. Talán az Ifjúsá-
gi Turizmus Koordinációs Bizottság beindulásához majd változást.

A vizsgált két turizmus ágazat jövőjét illetően fontos lehet, hogy kormányzati szinten 
milyen tervek, stratégiák, programok segíthetik fejlődésüket.

A Nemzeti Erdő Stratégia bár elvi szinten támogatta az erdők közjóléti funkcióinak 
(pl. turizmus) erősítését, a konkrét megfogalmazások (végrehajtás) terén már nem 
vállalta ennek hangsúlyosabb megjelenítését.

A Nemzeti Sport Stratégia csak érintőlegesen, a szabadban űzhető, költséghatékony, 
és  tömegesíthető sportok esetében nevesíti a természetjárást. 

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia az ökoturizmusnak, mint az örökségturizmus 
elemének kiemelt szerepet tulajdonított. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia az if-
júsági turizmus fejlesztését horizontális célként kezeli, amely nem sorolható be egy-egy 
átfogó cél alá, mivel hatása mind az öt pillérre, azaz az egész turizmus ágazatra érvénye-
sek. A stratégia nem termékként kezeli az ifjúsági turizmust, mert összetettsége miatt 
több termékhez kapcsolódik, és jellegzetességét a korosztály igényei határozzák meg.

A Nemzeti Ökoturizmus-fejlesztési Stratégia általános szegmenseiben (alkalmi zöld 
turista, aktív zöld turista, ökoturista, elkötelezett ökoturista) nem jelenik meg vizsgála-
tunk egyik tárgya sem, ám a demográfiai szegmens már tartalmazza a diák turistát.

„Diákok (10-26 év) – A program, együttlét sokszor fontosabb számukra, mint a 
szolgáltatások széles köre és magas színvonala. Az általános- és középiskolás diákok 
döntően erdei iskolai program, tanulmányi kirándulások keretében érkeznek, míg fel-
sőoktatási intézmények hallgatói – tanulmányaiktól függően – ökoturistaként vagy a 
természet és szabadságérzet öröméért, csoportos együttlétért érkeznek.”

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia elfogadása következményeként kerül kidolgozásra az If-
júsági Turisztikai Fejlesztési Koncepció. Ennek tárgyalása során többek között vizsgálni 
kell a  jogszabályi háttér, a struktúraépítés, a szálláshelyfejlesztés, a képzés, a táboro-
zás és a vándortáborozás, sőt a támogatási rendszer ügyét is.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) (137/2008.(X.18.) FVM rendelet), amely 
„Turisztikai tevékenységek ösztönzése”okán a Természeti erőforrásra épülő szolgáltatá-
sok bővítésére: öko-, erdei-, természetjáró-, kerékpáros- és vízi turizmus fejlesztését 
szolgálta.

Az ökoturizmus szolgáltatásai egyre színesebb palettát mutatnak.
a forgalom nagy részét a • nemzeti park igazgatóságok kínálta turisztikai 
programok adják: barlangtúra, evezős túra, kerékpártúra, szekeres tájbejárás, 
fotóséta, tanösvény, madár les, faluséta, fesztiválok, vásárok…;
elsősorban külföldi utak, kalandtúrák szervezésben dominánsak az • utazás-
szervező irodák: pl. Barakka, Eupolisz…;
több • kisvállalkozás is szervez kisebb léptékű, főleg hazai programokat: Vi-
dám Delfin, Pisztrág Kör, Outwar Bound Magyarország…;
a nagyobb • zöld civil szervezetek (E-misszió, Magosfa, Csemete) elsősorban 
táborok és túrák révén vesznek részt az ökoturizmusban; 
az • erdei iskola szolgáltatók tipikus ökoturisztikai tényezők: céljuk, mű-
ködésük, eszközrendszerük a hitelesség véget, meg kell, hogy feleljen az 
ökoturizmus értékrendjének.

Az ökoturizmus nem a környezetvédelmi és vízügyi Minisztérium kiváltsága, de 
mivel a természeti értékekre épül, ma a legnagyobb ilyen jellegű szolgáltatók hazánk-
ban a nemzeti parki igazgatóságok. Nagyon sokszínű az általuk kínált turisztikai termé-
kek sora: barlangi séta, overallos barlangi kalandtúra, faluséta, tanösvény, madárles, 
vadles, kerékpártúra, kenutúra, lovas kocsikázás, botanikai séta, fotóséta, erdei óvoda 
és iskola, vándortábor, zöld jeles napok programjai, stb. Minden nemzeti park foglalkoz-
tat ökuturisztikai és környezeti nevelési referenst, így a hozzáértés garantálva.

Nagyon sikeresek voltak az Utazás Kiállításon való megjelenéseik, ahol a turizmus 
szakma befogadta jelenlétüket. 

Más léptékben, de nagy siker volt a minden évben más helyszínen megrendezett 
Nemzeti Parkok Hete című program, ahol színesen és hitelesen mutatkoztak be nemzeti 
parki igazgatóságaink kiadvánnyal, áruval, információval, játékkal.

A környezeti nevelés nem csak kötelességük, hanem érdekük is, hiszen az ökotudatos 
turistából lesz az ökoturista. Ezért is hirdettek meg a zöld jeles napok alkalmából ked-
vezményes, ingyenes programokat, és ezért rendeztek képzéseket, fogalakozásokat.

Pár jellemző adat jól illusztrálja a fejlődést: a tanösvények száma tíz év alatt 60-ról 
négyszáz fölé nőtt, 10 kiépített és 22 kalandtúrás barlangban lehet vezetővel túrázni, 
13 helyszínen van erdei iskola program-szolgáltatásunk, minden nemzeti parkban van 
kerékpár-kölcsönzési lehetőség, stb.

A 2007-es „Zöldút” (ökoturizmus) tematikus turisztikai év igen sikeres volt, amit 
felmérések is igazolnak. 

A megvalósulás előtt áll a Zempléni Nemzeti Park, mely az ökoturizmus újabb ideális 
színtere és szolgálója lesz. 

A nemzeti parkok mindegyike nyújt diákkedvezményt szolgáltatásai árából, legyen 
az szállás, kölcsönzés (kerékpár, kenu), túravezetés, foglalkoztatás (pl. kézművesség, 
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természetismereti), belépő (kiállítás, barlang), stb.
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia alapján az örökségturizmus részeként ki-

emelt cél a nemzeti parkok turisztikai termékké fejlesztése. Vizsgáljuk meg, hogyan 
állnak e téren? – A hazai nemzeti parkok ifjúsági, ökoturisztikai kínálata évről évre gya-
rapszik. A gazdag választékból most azt a hármat emeljük ki, ahol regisztrált forgalom 
jelentős része realizálódik.

erdei iskolák minden nemzeti parki igazgatóság területén vannak; • 
a vezetett túrák naptára minden évben bővül;• 
a barlangi kalandtúrák, evezős túralehetőségek, vándortáborok száma, ha las-• 
san is, de nő.

A természetjárók autonóm és szervezett formában űzik tevékenységüket. A leg-
jelentősebb szervezetük a Magyar Természetbarát Szövetség közel húszezer taggal. 
Az ökuturizmusban való részvételüket csak az a megközelítés kérdőjelezi meg, hogy 
mennyiben járulnak hozzá a turizmus, mint gazdasági ág bevételeihez. Minden más 
szempont szerint ökoturisták, méghozzá az öntudatos szinten. Élmény, megnyugvást 
keresnek a természetben túráik során. Ennek rengeteg módját ismerik és űzik: túra, 
csillagtúra, vándortábor, teljesítménytúra, éjszakai túra, vadles, sátrazás, táborozás, 
tábortűz. 

Külön meg kell emlékeznünk a természetjárás szakágairól. A legnépszerűbb a gyalo-
gos (bakancsos) túrázás. Hazánk kiválóan alkalmas e tevékenységre akár középhegy-
ségeinkben, akár alföldjeinken. Ezt bizonyítja a több ezer kilométeres turista körút, az 
ún. országos kék kör.

Ha magashegyeink nincsenek is, de barlangokban gazdagok vagyunk. Így aki a föld 
alatti világ megismerésére szánja el magát, az bőséggel talál lehetőséget a több ezer 
barlang közül. 

Országunk gyenge szintkülönbségű felszíne, gyér forgalmú mellékútjai kerékpár-
túrákra csábítanak. A Kárpá-medence vizei hazánkban gyűlnek össze, vízhálózatunk 
sűrű, így az evezős túrázás alapvető feltételei adottak az ország minden területén.

A természetjáró szervezetek bár turistasággal foglalkoznak, jórész nem alanyai a tu-
rizmusnak. (Kevésbé szolgáltatnak bevételt a gazdaság, a költségvetés számára.)

néhány termékcsoport

„A táboroztatás, mint az ifjúságsegítés eszköze, sajátos szocializációs, közösség-
fejlesztő és nevelési szintér, amely élményszerzéssel, a tábori programokba integrált 
képzésekkel, az iskolai szünidő ideje alatti tartalmas és értékteremtő szabadidős prog-
ramokkal járul hozzá a fiatalok személyiségének fejlődéséhez. A táborozási lehetőség 
egyúttal természetbeni juttatás, egyedüli üdülési lehetőség is a nehéz körülmények kö-
zött élő fiatalok számára, ezért fontos feladat és lehetőség gyermek és ifjúsági korosz-
tály minél nagyobb számú eljuttatásának megszervezése és támogatása a táborokba, 
ifjúsági szálláshelyekre.” (Bodor T.)

A táborozás sokáig a tanulók szünidei joga és jutalma volt nyaranta egy-két hétre. 
Manapság kevesek kiváltsága. És sajnos egyre kevésbé a pihenésről, rekreációról 

szól, ami megilletné a gyereket, hanem nyelvi-, számítógépes- és egyéb „tananyagos” 
képzésről.

Az érintett korosztályok létszáma mintegy 2,5 millió potenciális táborozót jelent, po-
larizálódott társadalmunkban azonban a családok jelentős részének nincs lehetősége 
gyermekét üdültetni. Ezért az esélyegyenlőségre való törekvés, mint az ifjúsági straté-
giák átfogó alapelve hangsúlyossá teszi az ifjúsági turizmust.

A vándortáborozás intézménye kb. a rendszerváltásig jól működött, közel félszáz 
útvonalat és ezen belül több száz szálláshelyet biztosított az iskolás korosztály számá-
ra. Az azóta eltelt időben gyakorlatilag megszűnt e nagyon hasznos program. Ha valami 
egyszerre volt ifjúsági és ökoturizmus, akkor a vándortáborozás az volt. Ráadásul a 
tanulók fizikai állapotát, állóképességét is hatásosan fejlesztette. Jórészt iskolai cso-
portok teljesítették az eleinte 6-10 napos vándorlásokat, ahol kétnaponta indultak új 
szállásra akár gyalogosan, kerékpáron v. túrakenuban. 

„A vándortábor kitűnő lehetőséget kínál az ismeretszerzésre, a személyiség fej-
lesztésére, az egyén és a közösség összhangjának megteremtésére. Megismerteti 
a gyerekkel az egészséges, jó levegőn való mozgást, sportolást. Természetes ösz-
szefüggéseikben vetődnek föl földrajzi, meteorológiai, állattani, növénytani, törté-
nelmi, néprajzi, építészeti… kérdések. A gyerek önértékelése, fegyelme, nyitottsága, 
érdeklődése jó irányban változhat, a közös feladatok és élmények segítik kötődését 
szűkebb közösségéhez. Sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése, fejlődhet haza-
szeretete. „ 

az ifjúsági turizmus és ökoturizmus közös jellemzői, értékei

A turizmus alapvető sajátossága, hogy az odaáramló sokaság környezetterhelése kö-
vetkeztében legtöbbször feléli saját vonzerejét, és addig terheli a környezetet, míg 
az elveszti minőségi, érdekes voltát. 

Tehát a turizmusnak fenntarthatóvá kell válnia, és itt nem (csak) pénzügyi, közgaz-
dasági értelemben vett fenntarthatóságról beszélünk, hanem a legszélesebb érte-
lemben vett fenntartható fejlődés szolgálatáról. Az ökoturizmusnál ez egyértelmű, de 
az ifjúság turizmusában is relatíve könnyű ezen értékeket elfogadtatni, mert nyitottak 
az újra, és a régi rutinok tagadására. A fenntarthatóság filozófiájának megjelenése 
mindkét terülten szükséges. Az ökoturizmusban ez a hitelesség kérdése, így megke-
rülhetetlen. Az ifjúság turizmusában viszont olyan képviselendő érték, amit tovább 
kell adni.

Sajnos rögtön találunk még egy sajnálatos közös tulajdonságot a két turisztikai te-
rület között. Ez pedig a periférikus helyzet a szakmán belül. Ennek okait nem e 
tanulmány keretén belül kell tárgyalni, de egyet ki kell emelni, ez pedig a két terület 
periférikus helyzete hazánk turizmusában, mivel szakmai lobbija gyenge, s ezt erősíti 
bevételeinek alacsony volta. (Vö. hotel vendég - táborozó)

Mindkét területre jellemző a turisták aktivitása. Ez vagy az életkor függvénye, vagy 
az élmény befogadásának eszköze (felfedezés: pl. madárles), esetleg a természet fenn-
maradásának szolgálata (közösségi tevékenység: pl. madárodú kihelyezés.)
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Az utazás motivációja nem mindig egyezik (bár a fiataloknál is fontos a kaland-
nyújtó természeti környezet), de a fontossága igen. Mindkét terület képviselői ritkán 
mennek el „csak úgy” pihenni.

Mindegyikük mögött megtalálható a „szakmai kontroll” (szülő, tanár, környezet- 
védő…)

Mind a két vizsgált turisztikai terület az egész személyiséget igényli: komplex élményt 
nyújt.  Ha ügyesek vagyunk, akkor az ifjúsági turizmus is értékorientált, s így értéket  
nyújt és értéket állít elő. (Ebbe beleértjük a szolgáltatásban résztvevő személyiségének 
fejlődését.) A nevelés is ismérvük, mert erről egyik terület sem mondhat le.

A turizmus szakma még nem igazán fedezte fel azt fontos közös tulajdonságukat, 
hogy kevésbé szezonhoz kötöttek, illetve alkalmasak a (hagyományos) nyári szezon 
megnyújtásához. élve írom le azt a közös ismérvet, hogy relatíve ezek még olcsó for-
mái a turizmusnak.

S még inkább óvatosan mondom ki azt a szükséges megállapítást, hogy nem mindig 
lehet és kell őket piaci alapon kezelni, magyarul valamilyen támogatás kell e terüle-
tekre.

A közoktatásban környezeti nevelésben részesülő diákturista már fogékony a 
környezetkínélő turizmus értékrendje és így szolgáltatásai, termékei iránt is. Ez előbb-
utóbb igényes, tudatos turistát (fogyasztót!) jelent. Olyan, aki nem csak punnyad a 
szálláshelyén, hanem elindul felfedezni desztinációja természeti és kulturális környeze-
tét. Ugyanis aktívan akarja megélni a megismerés élményét, megtapasztalva azt minél 
komplexebben. 

Ha másért nem, de az általa képviselt értékek miatt az ifjúsági ökoturizmus megkü-
lönböztetett figyelmet érdemel. S ezen értékek mentén fejlődik ki a fenntartható turiz-
mus igénye, az azt igénylő turista.

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia elfogadása után az első szakterületi fejlesz-
tési stratégia az ökoturizmust szolgálta. Nézzük meg, hogy miért!
Egy, a Magyar Turizmus Zrt. által készített reprezentatív felmérés alapján a megkérde-
zettek az alábbi válaszokat adták egy ötös skála szerinti pontozás alapján.

Magyarország természeti kincsekben gazdag ország: 4,4• 
Magyarországon jókat lehet túrázni: 4,3• 
A túrázás divatos dolog: 3,4• 
Érdekel a túrázás: 3,6• 
Szeretem a természetjárást: 3,96• 

Ezen válaszok alapján igencsak van jövője az ifjúsági természetjárásnak, és az 
ökoturizmusnak, hiszen annak adottságai jók, és feltételei is jórészt léteznek hazánkban.

Turizmussal nevelés?
Igen, Minden lehetőségünk megvan rá.

Értelmi nevelés: tanulás, másként tanulás: tapasztalati, induktív, differenciált, • 
kollektív,

Érzelmi nevelés: életkor, élmények, közösség, • 
Testi nevelés: állóképesség, fittség, higiénia,• 
Politechnikai nevelés: hétköznapi praktikák, öntevékenység • 
Munkára nevelés: az alkotás öröme, a fizikai munka megismerése, rendszeres • 
terhelés
Esztétikai-művészeti nevelés: a szépség felfedezése (minden érzékszervünk-• 
kel), a harmónia felfedezése,
Erkölcsi nevelés: az ember viszonya a társadalomhoz (zöld értékrend)• 
Világnézeti nevelés: a környező világról vallott nézetek összessége (kritikusan, • 
de pozitívan), „zöld szűrő beállítása”
Honismereti nevelés: fokozatosság, koncentrikusan,• 
Hazafias nevelés: múltunk értékeinek vállalása, a jelen értése, a jövő alakítása• 
Közösségi életre nevelés - szocializáció• 
Környezettudatos nevelés: fokozatosság: jelenségek – szemlélet• 

Mint láttuk, érték van előttünk. Most már csak azt kell eldönteni, kell-e az ifjúságnak, 
családnak, társadalomnak, szolgáltatóknak, kormánynak az ifjúság ökoturizmusa?

Hasznos honlapok
www.okoturizmus.hu• 
www.magosfa.hu• 
www.termeszetvedelem.hu• 
www.nemzetiparkok.hu• 
www.kaland.lap.hu• 
www.itthon.hu• 
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Bardóczy gábor

a szaBadidősporT és az ifjúsági 

TurizMus kapcsolaTa

Bevezetés

Az Európai Sport Charta szerint a sport minden olyan fizikai tevékenység, amely ese-
tenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, 
társadalmi kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken elérendő ered-
mények céljából. A Charta a lehető legtágabban értelmezi a sport fogalmát.

Az európai értékrend szerint az állam legfontosabb célja az, hogy állampolgárai élet-
minőségét, egészségi állapotát javítsa. Minőségi munkára csak megfelelően edzett, 
tetterős társadalom, csoport, vagy egyén képes. Mindezt leghatékonyabban az aktív 
sportolás megkülönböztetett, átfogó támogatása révén érhetjük el. E témakörben foly-
tatott kutatások eredményei alapján kijelenthető, hogy a sport életünk elidegeníthetet-
len része, amely támogatásra érdemes, támogatásra szorul, hiszen átfogó eszközként, 
a modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozására, kiküszöbölésére hatékony 
megoldásokat kínál. A mindenkori kormányzatnak, a gazdaság szereplőinek, irányítói-
nak, résztvevőinek nem szabad kihasználatlanul hagyni a sportban rejlő lehetőségeket. 
Ennek megfelelően a legfontosabb célkitűzésünk az, hogy a sport legyen „mindenki 
szenvedélye”!1

Ennek fontosságát támasztja alá az Egészségügyi Világszervezet (továbbiakban: 
WHO) „Health and development through physical activity and sport” (2003)2 címmel 
kiadott dokumentuma is, melyben kanadai kutatók megállapítják, hogy minden, fizikai 
tevékenységbe (aktivitásba) fektetett 1 dollár 3,2 dollár megtakarítást jelent az egész-
ségügyben. A magyar egészségügyi költségeket tekintve tehát nagyságrendnyi javulást 
lehetne elérni a lakosság egészségi állapotának javulásával. 

A sport általános megítélése a magyar társadalomban pozitív, a társadalom vélemé-
nye szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden területe, az iskolai vagy diáksport, 
a szabadidősport, a versenysport egyformán, másrészt viszont a munkaképes korú né-
pesség (a foglalkoztatottak) egészségfenntartó és -javító, rekreációs típusú aktivitása, 
valamint a szenioraktivitás jelentős elmaradásban van. A szervezett oktatásban érintett 
fiatalok sportja, az egészséges életre nevelése könnyebben megoldható, bár e téren is 
szemléletváltásra van szükség, a magyar munkaerő fizikai aktivitása, egészségfenntar-
tó és javító testkultúrája viszont gyökeres változásra szorul.

A gyermekkori sportolás bizonyítottan pozitív hatással van a felnőttkori sportolási 
hajlandóságra. Az iskolai testnevelés és diáksport jelentősége tehát a korosztály fogé-

1 Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiai szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat
2 Health and development through physical activity and sport (WHO, 2003).
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konyságában rejlik. A magyar ifjúság azonban nincs kellően tisztában azzal, hogy van 
egy értéke, egy tulajdona: az egészsége. Ha valaki nem ismeri az egészsége értékét, 
akkor nem fog önfegyelmező, korlátozó életmódbeli szabályokat elfogadni, követni. Az 
egészség értékóvó szemléletét az óvodák, az egészséges életmódot és annak értékóvó 
voltát pedig az iskolák erősíthetik.

A gazdaság és a társadalom szempontjából egyaránt a megelőzés a legjobb stratégia 
minden korcsoportban, de legeredményesebben az ifjúság körében lehet mélyreható 
eredményeket elérni. Az egészséges életmód és a közösségteremtés egyik legjobb esz-
köze a sport. A szabadidősport, az ifjúsági turizmus hozzáférhetőségének helyi és köz-
ponti fejlesztését ösztönözni szükséges, valamint az egészség- és környezettudatosság 
fejlesztésével összefüggésben ösztönözni szükséges az ifjúsági turizmusban történő 
aktív részvételt. Fel kell mérni a sportlehetőségek elérhetőségét a hátrányos helyzetű 
térségekben is, ellenőrizni kell az iskolai testnevelés hatékonyságát, a rendszeres test-
mozgást támogatni szükséges.3

A mai fiatalok előtt álló kihívások összetettek és szerteágazóak. Ezért többszintű if-
júsági stratégiára van szükség, amely a politikai döntéshozók és az érdekeltek közötti 
európai, nemzeti, regionális és helyi szintű együttműködésre épül.

Az emberi tőke kiépítése és a teljes részvétel előfeltétele a jó egészség. Sok később 
bekövetkezendő betegség kellő időben még megelőzhető. Viszonylag sok és egyre nö-
vekvő számú fiatal azonban már most egészségügyi problémákkal küzd: pl. minden 
ötödik gyermek túlsúlyos vagy el van hízva. A fiatalok egészségét a család, az iskola 
és a társadalmi  körülmények nagy mértékben befolyásolják. Az EU egészségügyi és 
megelőzési politikáinak egyik jelentős célcsoportja az ifjúság. Az egészségügy társadal-
mi vetületének megvizsgálásához és a fiatalok egészségének javítására irányulóan az 
igényekhez mért intézkedések meghozatalához az ágazatok között nagyobb együttmű-
ködésre van szükség.

A Bizottság hangsúlyozta a táplálkozás javításának, valamint a fiatalok körében 
egészségük javítása céljából a testmozgás fontosságát is.4

Hazánkban, a közel másfél millió diák többsége kizárólag iskolai keretek között, a 
testnevelésórán, illetve a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon végez rendszeres test-
mozgást, pedig itt kellene tudatosítani a sportos, egészséges életmód fontosságát.

A testnevelésóra elsődleges célja a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, meg-
felelő fizikai kondíciójának megteremtése, miközben a diáksport-foglalkozások szabad-
idős célokat szolgálnak, élvezetes sportolási lehetőséget biztosítanak. Sajnálatos tény 
azonban, hogy a gyermekek 75%-a kizárólag a testnevelésóra keretében végez rend-
szeres testmozgást, mely nem alkalmas minden, a korosztály szempontjából jelentős 
feladat ellátására. Ennek elsődleges okai között találjuk a testnevelő tanárok motiváció-
jának hiányát, és a pénzügyi, adminisztrációs nehézségeket. A tanórán kívüli sportfog-
lalkozások rendszere nem egységes szemléletű, és ebben az esetben ez egyértelműen 
a minőség javulását és a célok elérését akadályozza.

Az életkor emelkedésével csökken a sportolási intenzitás. A rendszeres fizikai akti-
vitást végzők száma alacsony, az életkor növekedésével a sportolási intenzitás csök-

3 Az Országgyűlés 88/2009. (X. 29.) OGY határozata a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról
4 COM(2007) 391 és COM(2007) 279

ken. Amíg a 11 éveseknek átlagosan 38%-a, addig a 15 éveseknek már csak 21%-a 
mozog elegendő mértékben. A lányok minden korcsoportban kevesebbet mozognak, 
mint a fiúk. Az életkor növekedésével a rendszeresen sportolók aránya is csökken. A 
gyermekek fizikai állapota az előző évekhez viszonyítva, valamint az életkor növeke-
désével is romlik. 1978-hoz viszonyítva a 9-14 éves fiúk fizikai állapota mintegy 3-5%-
kal romlott. A gyermekek fizikai állapota összefüggésben van a sportolási szokásaikkal. 
A fizikai teljesítőképesség szorosan összefügg a sportolásra fordított idő mennyiségével 
és gyakoriságával. A nagyon jó állóképességű fiúk 81%-a, a lányok 73%-a legkevesebb 
háromszor egy órát vagy annál többet mozog hetente. A gyermekkori attitűd hatással 
van a felnőttkori sporttevékenységre is. Azon felnőttek 74%-a, akik jelenleg egyáltalán 
nem kívánnak sportolni, már gyermekkorukban sem sportoltak. Azon nem sportoló fel-
nőttek 65%-a, akik a sportot fél éven belül el szeretnék kezdeni, sportoltak gyerekkorban 
is. A magyar serdülők nemzetközi viszonylatban is nagyon keveset mozognak, melynek 
következtében állóképességük is romló tendenciát mutat. Ez elsősorban a XX. század 
végén megjelenő szociokulturális okokra vezethető vissza. Míg korábban a sport „konku-
renciája” csupán a továbbtanulás volt, mára a számtalan szabadidő-eltöltési lehetőség 
miatt kevesebbet mozognak a diákok (mozi, számítógép, televízió, pláza stb.). 

a szabadidősport és az ifjúsági turizmus kapcsolata

Az ifjúsági turizmus a 6-30 életév közötti gyermekek és fiatalok által folytatott tu-
rizmus, így különösen a táborozás, üdülés, ifjúsági fesztivál- és rendezvény-látoga-
tás, ideértve az országjárást, természetjárást (gyalogtúrázás, kerékpáros túrázás, 
vízitúrázás), továbbá az oktatás keretei között megvalósuló tanulmányi kirándulást 
és erdei iskola programot, a gyermekes családi üdülést és utazást, valamint egyes 
ökoturisztikai (nemzeti park, tanösvény, kiépített barlang látogatása, erdei vasutazás, 
lovas turizmus), wellness (élményfürdőzés) és sporttevékenységeket (barlangászás, 
hegymászás, sítúrázás, vadvízi evezés).5 Az ifjúsági turizmusban érintett korosztályok 
alapvetően oktatási intézmények tanulói. E korosztály nagy része vagy alacsony jöve-
delemmel rendelkezik, vagy egyáltalán nincs saját bevétele, ezért az ifjúsági turizmus 
szorosan kapcsolódik az oktatási-, szociális- és ifjúságpolitikához is. A fiatalok turiz-
musának legalapvetőbb megjelenési formái a családi-, illetve kifejezetten gyermekek 
részére szervezett üdülések és utazások, az iskolai tanulmányi- és osztálykirándulások, 
erdei iskolák, a táborozások és a természetjárás, valamint a fiatal felnőttek önállóan 
lebonyolított kül- és belföldi utazásai.

Az ifjúsági turizmus különös figyelmet érdemel, mivel az ifjúságnak kevesebb a pénze 
az utazásra és a nyaralásra. Helyes üzletpolitika kialakításával maximális támogatást és 
nagy kedvezményeket kell biztosítani az ifjúság számára.6

Magyarországot földrajzi helyzete, természeti adottságai, gazdag kulturális hagyo-
mányai és nem utolsó sorban az ifjúsági szálláshelyek nagy száma, színvonala és szer-
vezettsége alkalmassá teszik arra, hogy az ifjúsági turizmus területén regionális köz-

5 Bánhidi Attila: IX. Ifjúsági Turizmus és Természetjárás Szeminárium Mátrafüred, 2009. április 17-18.
6 WTO: Manilai Nyilatkozat a Világturizmusról, 1980.
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ponttá váljon. Az ifjúsági turizmus fellendülése pozitív hatással lehet Magyarország 
teljes idegenforgalmára is.

A Magyar Turizmus Zrt. tájékoztatása szerint a magyar fiatalok a választáskor a cél-
pont éghajlati adottságait, természeti értékeit, illetve rokonaik és barátaik korábbi ta-
pasztalatait veszik számba, s emellett kiugróan fontos számukra az árfekvés. Az ifjú-
sági turizmus markáns elemét jelentik az iskolai szervezésű utazások, az erdei iskolák 
és az osztálykirándulások is.

A Magyar Turizmus Zrt. adatai szerint utóbbiak leggyakrabban két-három nap időtar-
tamúak. A nyári táborok harmadát vízparti településre szervezik az intézmények, itt te-
hát jócskán meghaladja a szállásigény a más területeken megmutatkozót. A legtöbben 
a Balaton környezetét választják, ide kétszer annyian utaznak táborba, mint amennyien 
az ország többi vízpartjára együttesen. Táborozás alkalmával ugyancsak szívesen fog-
lalnak szállást a szervezők falvakba és hegyvidékre.

A ifjúsági turizmus lehetőséget ad az érintett korosztály ismereteinek bővítésére, 
szemléletének, ezen belül kiemelt módon a környezettudatosság formálására, illetve 
hozzájárul az egyén fejlődésének kiteljesítéséhez. Az erdei iskola programok az adott 
táj sajátosságainak, értékeinek komplex megismertetését célozzák. A programok ál-
talában több, oktatást segítő, környezeti neveléssel (is) foglalkozó intézmény közre-
működésével jönnek létre. A csoportokat fogadó, a programokat összeállító (2005-től 
minősített) erdei iskola szolgáltatások a gyerekcsoportok foglalkoztatásán kívül számos 
oktatási–bemutatási lehetőséggel és szektorközi kapcsolatrendszerrel rendelkeznek.

A belföldi turizmus alacsony szintjének emelésében egyik fontos terület lehetne az 
ifjúság természetjárása, amely a jelenleginél nagyobb figyelmet és fejlesztést igényel. 
Magyarország természeti adottságainak megismeréséhez alapvető fontosságú a fiatal 
nemzedék túrázásának a fellendítése, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra fej-
lesztése. Mindez a természet védelmét és a turizmussal kapcsolatos szemléletváltozást 
is segítené.7

Az ifjúsági célcsoportnak nyújtandó szolgáltatások bővíthetik a hátrányos helyzetű 
kistelepülések munkalehetőségeit, a fejlődő turizmus hozzájárulhat az életszínvonal 
növekedéséhez, a vidéki örökség megőrzéséhez, és segítheti a fiatalok letelepedését 
ösztönző „hazatérés” programot. Az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szál-
láshelyek (gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor, turistaház) és kapcsolódó 
szolgáltatások kialakításának, már működő egységek bővítésének, korszerűsítésének, 
akadálymentesítésének, és szolgáltatásai fejlesztésének támogatása révén hozzájárul-
hatunk az ökoszociális feltételek javításához. A fejlesztések következtében bővülhetnek 
a térségben élő fiatalok munkalehetőségei. A szálláshelyek (programjaik révén) jelen-
tősen hozzájárulhatnak a fiatalok környezetvédelmi szemléletének fejlődéséhez is.

A helyzet adott és világos. A célok és feladatok megfogalmazódtak az ifjúság területén: 
több sport az iskolaévek alatt, • 
a sport szeretete és tudatossága, az érdeklődés felkeltése, • 
az iskolai testnevelés és diáksport céljait támogató akciók, programok megva-• 
lósítása,

7 Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2005-2013.

mozgás-gazdag életmódjáért felelős kormányzati és civil szereplők között na-• 
gyobb együttműködés kialakítása,
az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és az ehhez kapcso-• 
lódó szolgáltatások bővítése.

Tarthatatlan továbbá, hogy sokszor választani kell a tanulás, a kulturálódás és a sport 
gyakorlása között. Főleg a fiatal korosztályokat nem szabad az életminőséget döntően 
meghatározó területek közötti választásra kényszeríteni. A sport az egyik legalkalma-
sabb eszköz a közösségi kohézió erősítésére, a csapatépítésre (csapatsportágakban 
rejlő plusz lehetőségek).

Nemzetközi sportsikereink széles körű, aktivitásra ösztönző bemutatásával növelhető 
a sport népszerűsége, és egyben példaképeket állíthatunk a gyakran értékorientációs 
zavarokkal küzdő ifjúság elé.

Nagy hiány mutatkozik az iskolai tornatermek terén. Az általános és középiskolák közül 
350 nem rendelkezik sportcélra alkalmas fedett létesítménnyel. Nagy problémát jelent az 
uszodák hiánya is: 34 kistérségben egyáltalán nincsen uszoda, 91 kistérségben nincsen 
fedett uszoda – ebből 15 kistérségnek a népessége meghaladja az 50 ezer főt.

A sportélet a kistelepüléseken a legkevésbé biztosított, de a nagyobb városok – eltérő 
módon – szintén létesítmény ellátottsági problémákkal küzdenek.

Az Országgyűlés 2007-ben fogadta el a sport hosszú távú, a 2007. és 2020. közötti 
időszakra meghatározott fejlesztési irányait magában foglaló Sport XXI. Nemzeti Sport-
stratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozatot (továbbiakban: Sportstratégia). 

A Sportstratégia különös figyelmet fordít a lakosság mozgás-gazdag életmódjának 
kialakítására, támogatja az egészségfejlesztést és egészség-tudatosságot növelő kam-
pányokat, javítja a közegészséget a fizikai (és lelki-szellemi) aktivitás által. 

Ennek figyelembe vételével dolgoztuk ki a Sportstratégiához kapcsolódó, a Sport 
XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat végrehajtásá-
nak 2008–2009. évekre vonatkozó cselekvési programjáról szóló 1030/2008. (V. 16.) 
Korm. határozatot. 

A 2007-2008. év során létrejött új alapdokumentumok, a pekingi szereplés következ-
ményei és a közelmúlt gazdasági-társadalmi környezetének hirtelen változása megkö-
veteli, hogy a sport civilszféra azonnal reagáljon, és a megváltozott helyzetnek megfe-
lelő, közép- és hosszú távú stratégiát dolgozzon ki, azokból átlátható, megvalósítható 
prioritásokat képezzen. A megvalósításhoz, folyamatos felülvizsgálat mellett szükséges 
a hosszú távú fejlesztéspolitikához történő illeszkedés (így az Új Magyarország Fejlesz-
tési Tervhez és annak operatív programjaihoz, az Országos Fejlesztéspolitikai Koncep-
cióhoz, valamint az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz). Ezek hosszú távú, kiszá-
mítható igazodási pontokat, támpontokat teremtenek a sport szereplői számára is. 

az ifjúsági szabadidősport fejlesztése

Az utóbbi évek kedvező és kedvezőtlen tapasztalatai hazánkban is egyértelművé tették, 
hogy a nemzet fizikai állapotromlásának megállítása, az egészségkárosodások meg-
előzése, a káros szenvedélyek elleni eredményes harc, a felnövekvő generáció moz-



136 137

gás-gazdag, sportos életvitelének kialakítása csak a nevelési-oktatási intézményekre, 
a pedagógustársadalomra alapozva valósítható meg.

Ezért lehetővé kell tenni, hogy a testnevelés és a sport valamennyi – az egyén és 
a társadalom szempontjából – hasznos funkciója (egészségmegőrzés, rehabilitáció, 
nevelés, személyiségformálás, mozgáskultúra fejlesztése, nemzeti tudat erősítése, a 
közösségi magatartás kialakítása, a társadalmi mobilitás segítése, a nemzetek és az 
országok közötti kapcsolatok fejlesztése, a szabadidő kulturált eltöltése, szórakozás és 
szórakoztatás) érvényesülhessen a közoktatás intézményeiben is. Ennek legfontosabb 
záloga a korszerű, jól szervezett iskolai testnevelés és diáksport.

Kívánatos, hogy az iskolai testnevelésóra az egészségvédelem és egészségfejlesztés 
hagyományos funkcióin túl feleljen meg a változatos tananyag, több választható moz-
gásforma, gyakorlati és elméleti ismeretanyag követelményeinek is. A diákok számára 
érthető legyen a tananyag és az egyes gyakorlatok hatása és célja. Példamutató, spor-
tos életvitelű tanárok magasabb szintű hivatástudattal és elkötelezettséggel végezzék 
munkájukat. Új és korszerű eszközökkel biztosítani kell a testnevelésóra tananyagának 
megreformálását, a szabadidős sportok bemutatását, a megfelelő higiéniás feltételeket.

Meg kell teremteni hosszú távon annak szakmai, infrastrukturális és gazdasági feltét-
eleit is, hogy a mindennapi testedzés feladatainak végrehajtása során növelni lehessen 
a testnevelési órák és az iskolai sportköri foglalkozások számát. Elő kell segíteni továb-
bá az iskolai sportköröknek a délutáni sportolásban való szélesebb körű részvételét is. 
Az érintett állami szervek együttműködésében az illetékes szakmai szervezetek bevo-
násával egységes szakmai elvek, ajánlások, preferenciák, támogatandó célok kidolgo-
zásával, meghatározásával segítséget kell nyújtani a mindennapi testedzés feladata-
inak végrehajtását szolgáló iskolai programok elkészítéséhez, valamint folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni azok megvalósulását is.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű térségekben, településeken az 
iskolai és az iskolán kívüli sportolási lehetőségek fejlesztésére. Törekedni kell arra, hogy 
megteremtsük a hátrányos helyzetű gyerekek hozzáférését ezen lehetőségekhez.

Nagy hangsúlyt kell fektetni a szakpedagógusok kulcskompetenciáinak fejlesztésé-
re, ennek részeként a szakpedagógus-képzés korszerűsítésére, a gyakorló testnevelő 
tanárok, továbbá a tanítók és az óvodapedagógusok felkészültségének fejlesztésére, a 
tudásmegosztás módszereinek, technológiájának és eszközeinek folyamatos megújítá-
sára. Az innováció eredményei legyenek fenntarthatók, legyen megoldható a terjeszté-
sük rendszerszintű hálózatok révén, és épüljenek be a minőségbiztosítás rendszerébe.

Az ismeretanyag fejlesztésénél kapjanak elsőbbséget a fiatalok körében népszerű új 
mozgásformák és oktatásuk módszertana.

A testnevelő tanárok anyagi elismerésével és ösztönzésével (mérhető mutatók értéke-
lése alapján) biztosítható a délutáni sportfoglalkozások számának növekedése és minő-
ségének javulása. Fontos az olyan események támogatása (táborozások, kirándulások, 
extrém sportok, síelés stb.), melyek élményükben vetélkednek egyéb szabadidős tevé-
kenységekkel, hogy a sport a későbbiekben is az életmód meghatározó része legyen.

A szemléletváltást az államnak kell kezdeményeznie, de a megvalósítás során egy-
aránt szükség van az önkormányzatokra, az oktatásban dolgozókra és a civil társada-
lom szereplőire. Ki kell használni a tömegkommunikációs és a direkt kommunikációs 

eszközök nyújtotta lehetőségeket. Korosztályokra, célcsoportokra lebontott stratégia és 
keretprogramok kidolgozása szükséges a hatékonyság garantálása érdekében.

Az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága minden évben meghirde-
ti „A kiemelt jelentőségű szabadidősport események megszervezésének támogatása” 
pályázatot, melynek célja olyan szabadidősport események támogatása, melyek hozzá-
járulnak a magyar lakosság, közte az ifjúsági korosztály mozgás-gazdag életmódjának 
kialakításához, szemléletmód váltásához.

A lakosság egészségi állapotának javítása, a rendszeres fizikai aktivitás, azaz a rekre-
ációs célú sportolás széleskörű lehetőségének biztosítása érdekében indítottuk útjára a 
„Tárt Kapus Létesítmények” Programot. Ennek célja, hogy a pályázat keretében a sport-
létesítmények délutáni, esti és hétvégi nyitva tartásának támogatásával különböző kor-
osztályok, baráti és munkahelyi társaságok, lakóközösségek, illetve családok számára, 
a sportlétesítmények ingyenes és rendszeres igénybevételi lehetőségét biztosítsa. 

Az országos „Tízezer Lépés” Program öt éve fut. Célja, hogy a résztvevő szervezetek 
minden évben legalább 20 alkalommal rendezzenek gyalogló eseményt a tagjaiknak, ez-
zel ösztönözve őket a rendszeres testmozgásra. Kifejezetten azokban a rétegekben, ahol 
különböző okokra való tekintettel a rendszeres testgyakorlást a mérsékelt fizikai aktivitás 
jelentheti. A résztvevők egy lépésszámláló (pedometer) eszköz segítségével számolják 
rendszeresen megtett lépéseiket; a lépésszámláló mellett motivációs táblázatot, lépés-
tervet, naplót kapnak. A motivációs tábla bemutatja, hogy érdemes gyalogolni, mert 
segít elkerülni - illetve hatásában csökkenteni - a csontritkulást, a cukorbetegséget, az 
elhízást, a keringési zavarokat, az ízületi gyulladást, a depressziót, másrészt kellemes fi-
zikai és lelki közérzetet nyújt. A lépésszámláló és használata tudatosítja a kezdő „sétáló-
ban” a saját testmozgás mennyiségének hiányosságait, hogy minimálisan mennyi lépés-
re van szüksége a megfelelő fizikai állapot fenntartásához. Ezt a mennyiséget mérhetővé 
és rögzíthetővé teszi, ezáltal több és rendszeres testmozgásra, gyaloglásra ösztönöz. A 
2009. évi adatok alapján több mint 19 ezer lépésszámlálót kapott 157 szervezet.

A táboroztatás, mint az ifjúságsegítés eszköze, sajátos szocializációs, közösségfej-
lesztő és nevelési szintér, amely élményszerzéssel, a tábori programokba integrált kép-
zésekkel, az iskolai szünidő ideje alatti tartalmas és értékteremtő szabadidős progra-
mokkal járul hozzá a fiatalok személyiségének fejlődéséhez.8

A Sportstratégia generális céljaként jelent meg a nemzet fizikai és mentális állapot-
romlásának megállítása, az életminőség javítása, a káros szenvedélyek elleni ered-
ményes harc, az egészséges életmód attitűdrendszerének kialakítása, a felnövekvő 
generáció aktív, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelése. Kiemelt cél továbbá az 
életminőség javítása, pozitív irányú változások elérése a népesség egészségi állapo-
tában, amely a leghatékonyabban a primer prevenció eszközeivel valósítható meg. Az 
egészséges életmód attitűdrendszerének kialakulását, a lakosság fizikai aktivitásának 
ösztönzését döntő módon befolyásolhatja a szabadidősport programok kistérségi kíná-
latának bővítése, szervezett keretek között történő lebonyolítása, a résztvevők körének 
kiszélesítése, számának növelése.

Az élethosszig tartó tanulás támogatható a sport és a fizikai aktivitás által. A sport 
lehetőséget ad a fiatalok számára, hogy a sportban eltöltött időt speciális tudás meg-

8 Bodor Tamás: Önkormányzati ifjúsági feladatok. Budapest 2007.
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szerzésére is hasznosítsák. Ezek a speciális helyzetek sport és szabadidő eltöltése során 
alkalmas a társadalmi integrálódásra és jó hatással segíti a bűnözéstől való eltérítést, 
a káros szenvedélyek űzését.

A komplex kistérségi táboroztatási programmal biztosítani kívántuk azt, hogy a sport 
valamennyi – az egyén és a társadalom szempontjából – hasznos funkciója (egészség-
fejlesztés, nevelés, személyiségformálás, a mozgáskultúra fejlesztése, az identitástu-
dat-, és a közösségi magatartásformák kialakítása, a társadalmi mobilitás segítése, a 
szabadidő kulturált eltöltése) érvényesülhessen az ifjúság körében.

A program a megjelenő problémákra adott válaszként az egészségmegőrzés és pre-
venció legmodernebb eszközeit alkalmazza. Lehetővé teszi a tanulás, oktatás, képzés 
folyamatossá tételét úgy, hogy közben biztosítja az esélyegyenlőséget, a tudás meg-
szerzéséhez, valamint az információkhoz való hozzáférést. A tanulás egyedi, legmoder-
nebb speciális vívmányait, lehetőségeit összekapcsolja a játékos formákkal. Életviteli 
technikákat, tanulási technikákat fejleszt. Beteg gyermekek számára is új típusú lehe-
tőségeket biztosít a gyógyulásra, hiszen a speciális programokkal segíthetjük rehabili-
tációjukat, gyógyulásukat.

A pályázat révén 5-6000 gyermek nyári táboroztatásához járult hozzá az Önkor-
mányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága.

A „települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai” és a területükön működő 
civil szervezetek, intézmények kooperációjának erősítése, a lokális erőforrás-koncent-
ráció megvalósítása, a fenntartható partnerségi modellek kidolgozása elengedhetetlen 
a lakosság szemléletváltozásának elérése céljából.

A kistérségi szabadidősport pályázat keretében olyan komplex kistérségi lakossági sza-
badidősport programcsomag összeállításának és megvalósításának vállalását vártuk a 
„települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásaitól, amely komplex, a kistérség 
valamennyi településére kiterjedő, folyamatos részvételi lehetőséget jelentő szabadidő-
sport programcsomag, annak megszervezése és lebonyolítása, a kistérségben bevonható 
civil szervezetek és intézmények együttműködésével történik meg. A 2007. évi esemény-
sorozaton 10 kistérségben kb. 29 ezer fő vett részt. A 2008. évben a pályázaton 74 kis-
térség részesült támogatásban, melynek összesítése jelenleg is zajlik.

A Sport Szakállamtitkárság a Wesselényi Miklós Sportközalapítványon keresztül tá-
mogatja a diáksport-egyesületeket pályázat keretében. A pályázat célja a szabadidő-
sportban – természetesen a sportoló fogyatékosok sportjában is – résztvevők rendsze-
res, fizikai aktivitást igénylő, elsődlegesen életmód sportágakban folytatott szabadidős 
sporttevékenységének támogatása és a tevékenységi feltételek biztosítása az egészség 
megőrzéséért, a testedzésben gazdagabb életmód kialakításáért és megtartásáért.

Az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága a szabadidős pályázato-
kon kívül is kiemelt figyelmet fordít az ifjúsági szabadidősport fejlesztésére.

Ennek keretében az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata, valamint a Gon-
dolkodj Egészségesen! Alapítvány segítségével országos szinten 70 óvoda közel 10 
ezer gyermekének, 1000 pedagógusának, és 7500 szülőjének nyújtott támogatást 
a szakállamtitkárság különböző sportprogramok, továbbképzések, egészségnapok 
megrendezéséhez. Támogatásban részesült továbbá az 1500 óvodában megjelenő, 
55 ezer egészségzsák tartalmát képező, szülők részére készülő kiadvány megjelente-

tése, mely kiadvány a mozgás-gazdag életmódot, a futóprogramokat, és lehetősége-
ket kívánja népszerűsíteni.

Az ifjúsági korosztály mozgásszegény életének megváltoztatása érdekében indítottuk 
útjára a Kistérségi Diáksport Projektet 2007 őszén a Magyar Diáksport Szövetséggel 
együttműködve. A kistérségi diáksport programban összesen 1516 oktatási intézmény 
vett részt. A projekt keretében futóprogramok, különböző labdajátékok (kézi-, kosár-, 
vízi-, röplabda, labdarúgás, floorball), egyéb helyi sajátosságú rendezvények (kötélhú-
zás, szellemi-, olimpiatörténeti vetélkedő), vizes sportok, természetjárás, természet-
ben űzhető sportágak (duatlon, triatlon, tájfutás, bringatúra) asztalitenisz, tollaslab-
da, küzdősportok rendezvényei és egyéb sportnapok, iskolai sporthetek (Gyermeknapi 
Mozdulj, Pünkösdölő, Európa-nap, Előolimpia) kerültek megrendezésre.

A programokon kb. 80-90 000 gyermek vett részt, ami mutatja, hogy aktív az ér-
deklődés az ifjúsági szabadidős sporttevékenységek iránt. A gyermekek igénylik az 
irányítottan eltöltött sportprogramok megrendezését, melyek megmozgatnak tanárt, 
diákot, szülőt egyaránt.

Megkezdődött továbbá a felsőoktatási intézmények szabadidős-sportjának megrefor-
málása is, hiszen a jövő értelmiségének a mozgás-gazdag életmódra történő nevelése 
nélkül elképzelhetetlen az áttörés. A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (to-
vábbiakban: MEFS) javaslatot készített az „egy egyetem – egy sportág” pilot projekt 
kialakítására nyolc, partnerként működő felsőoktatási intézményre vonatkozóan. Ja-
vaslatukban jelezték, hogy melyik sportágakra érdemes koncentrálni a versenysport és 
szabadidősport tevékenységet illetően, melyet a Sport Szakállamtitkárság támogatás-
ban részesített. 

A nordic walking Európa szerte egyre szélesebb körben ismert mozgásforma, amely 
kiemelkedően pozitív élettani hatásokkal bír. Ennek felismeréseként a Magyar Szabad-
idősport Szövetséggel és a Magyar Természetbarát Szövetséggel közösen indítottuk 
útjára 2009-ben programunkat. Országszerte 7 alkalommal, összesen több mint 112 
fő részére szerveztük meg képzésünket, melynek keretében megfelelő tanúsítványt 
szerezhetnek a jelentkezők. A két szervezet vállalta, hogy ország egész területét lefedő 
rendezvénysorozatot bonyolít le. Programunk sikeres beindításával reményeink szerint 
több tízezer magyar lakos ismerkedhet meg aktívan az „északi gyaloglással”. A két szö-
vetség által 2009 áprilisa óta szervezett események száma meghaladja a 3000-et.

A szakmai programot 2009-ben tovább bővítettük, melynek keretében a budapesti 
helyszíneken dolgozó instruktorok, illetve az országos szinten dolgozó trénerek képzé-
sét és eszközökkel való ellátását oldotta meg a Magyar Szabadidősport Szövetség.

A fogyatékkal élő személyek sportjában az esélyegyenlőség, illetve a Sportstratégia 
céljai között szereplő fizikai aktivitás növelése érdekében megkezdtük a „Kistérségi 
szabadidősport modell fogyatékkal élő emberek részére” elnevezésű program megvaló-
sítását. A vissza nem térítendő állami támogatás célja a sportoló fogyatékos személyek 
– integráció jegyében történő – szabadidősport tevékenységeinek és eseményeinek 
támogatása volt, amely az adott kistérség területén valósult meg.

Meghatározó jelentőségű feladatunk a hátrányos helyzetű csoportok támogatása. A 
Holdsugár Program célja a veszélyeztetett körülmények között élő fiatalok idejének és 
figyelmének lekötése ingyenes, elsősorban esti, éjszakai sportprogramok (pl. asztali-
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tenisz) segítségével. A hátrányos helyzetű fiatalok életmódját, mindennapjait pozitív 
irányban befolyásoló programokat kínáló, klub jelleggel működő egyesületek várják 
országszerte az érdeklődőket. A többnyire péntek, vagy szombat esti programokat 
nyáron táborozással színesítik, ahol túrakenuzással, kerékpározással, kirándulással és 
asztaliteniszezéssel töltik az időt a hátrányos körülmények között élő fiatalok. A Gyer-
mekotthonok Európa Kupája keretén belül a nevelőotthonokban élő és fogyatékos gyer-
mekek rendszeres sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez tudunk hozzájárulni.

Külön említeném meg a 2009. évi költségvetési törvény normatív, kötött felhasz-
nálású, 430 Ft/tanuló/év összegű kiegészítő hozzájárulását a helyi önkormányzatok 
diáksporttal kapcsolatos feladatainak ellátásához. A normatívát az iskolai sportkör fog-
lalkozásainak, a foglalkozást vezető testnevelő tanár díjazásának költségeire, az isko-
lák, diáksport szervezetek által szervezett versenyek, sportrendezvények költségeire, 
az iskolai sportlétesítményen kívüli sportlétesítmények bérleti díjára, valamint a min-
dennapos testedzéshez szükséges sporteszközök beszerzésének költségeire lehetett 
felhasználni.

Sajnálatos tény azonban, hogy a bekövetkezett pénzügyi és gazdasági válság követ-
keztében a válságkezelő megszorításoknak a kötött diáksport normatíva is „áldozatá-
vá” vált. Pedig a visszajelzések alapján a közoktatási intézmények fenntartói jelentős 
része ebből a támogatásból biztosították a közoktatási törvényben9 megfogalmazotta-
kat, mely szerint az iskola köteles megteremteni a tanulók mindennapi testedzéséhez 
szükséges feltételeket.

Amennyiben az iskolai testi nevelés nem képes a sport, a mozgás megszerettetésére, 
illetve nem nyújt lehetőséget az órákon kívüli önkéntes sportra, akkor az iskolát elha-
gyó fiatalok felhagynak a rendszeres sportolással.

Ennek érdekében nemcsak a sportolással töltött idő mennyiségét kell növelni, hanem 
el kell érni, hogy a sport olyan élvezetes tevékenység legyen a gyermekek és a fiatalok 
számára, amelyet az iskola elvégzése után önként, egy életen át tovább folytatnak. 
Fontosak az olyan események (táborozások, kirándulások, síelés, stb.), ahol életre szó-
ló élményként élhetik meg a sportot és választhatják később életmódjuk meghatározó 
részének. Olyan élményeket kell biztosítani, melyek versenyképesek az egyéb szabad-
idős tevékenységekkel szemben. 

Az államnak nemcsak feladata, hanem érdeke is, hogy aktívan, preventív módon, 
a sport ösztönzésén keresztül nagyobb szerepet vállaljon a jobb életminőség megte-
remtésében. A megvalósításban, a szabadidő sport szervezésében kiemelt szerepe van 
a helyi szinteknek, az önkormányzatoknak, a helyi civil szervezeteknek és gazdasági 
társaságoknak.

Éppen ezért, a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság következtében, szükséges-
sé vált az állami szerepvállalás átgondolása is. Csak abban az esetben lehetséges az 
előrelépés, ha a lakosság egészséges, mozgás-gazdag életmódjáért felelős kormány-
zati és civil szereplők között nagyobb az együttműködés (Egészségügyi Minisztérium 
– Népegészségügyi Program, Oktatási és Kulturális Minisztérium – iskolai testnevelés; 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium – esélyegyenlőségi programok, Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztérium – fenntarthatóság). A források és lehetőségek koncentrálásával 

9 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

hatékonyabb, egységes és közös kommunikációt kell kidolgozni, melynek segítségével 
növelhető a programok társadalmi és politikai támogatottsága.

A 2/2008. (III.31.) SZMM rendelet alapján kerültek kialakításra a megyei szintű ifjú-
sági szakmai-módszertani szolgáltató központok (továbbiakban: ISZMK), melyek célja, 
hogy szakmai-módszertani segítséget nyújtsanak az adott megyében lévő települése-
ken zajló ifjúsági munkához. 2008 novemberében megállapodás született a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
között, hogy az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (továbbiakban: IKSZT) ifjúsági 
szolgáltatásainak ellátását az ISZMK-k három éven keresztül térítésmentesen segítik. 
Hogy miért is fontos ez a mi szemszögünkből? Az IKSZT-k feladata az ifjúság területén, 
hogy közösségi programokat szervezzen, generálja és nyomon kövesse az ifjúságfej-
lesztési folyamatokat, valamint ifjúsági információs pontot működtessen. Az IKSZT-k 
ezt a továbbiakban még segítik azzal, hogy a helyi sportolási lehetőségekről, a helyi, 
regionális, országos sportrendezvényekről információkat gyűjt és nyújt tájékoztatást az 
ifjúsági korosztály részére.

Sajnálatos tény azonban, hogy jelenleg sem a miniszteriális ágazatok között, sem 
pedig a sport civilszféra, a közoktatási intézményekben működő diáksport szervezetek, 
a felsőoktatási intézményekben működő szabadidősport egyesületek, a megyei sza-
badidősport szervezetek, mint szervezők, és a szolgáltatást nyújtó Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Terek, mint szolgáltató között nincs meg a megfelelő kommunikációs és 
információs szolgáltatás. Ezen nagymértékben segíthet az Önkormányzati Minisztérium 
Sport Szakállamtitkársága által kifejlesztett, valamint a Nemzeti Sportszövetség által 
felügyel, 2010. év második felétől éles üzembe helyezett Nemzeti Sportinformációs 
Rendszer. Ennek keretében még szükséges a pontos feladatok meghatározása, de a 
rendszer üzembe helyezésével óriási előrelépés generálható az ifjúsági szabadidősport 
és turizmus területén is.

Szükség van az óvodások természetes mozgásigényének tudatos biztosítására, szem-
léletmód-váltásra, a képzett sportmenedzserek, pályázatírók alkalmazására, a szpon-
zorok ösztönzésére a szabadidősportban rejlő potenciálok kihasználására, a sport civil 
szervezetek összefogására és a professzionális adatgyűjtési rendszerek kialakítására.

Az egészséges, mozgásban gazdag életmódra való nevelés, oktatás, képzés és a 
pedagógusok és sportszakemberek továbbképzésének erőteljesebb támogatása és fej-
lesztése a hagyományos – az iskolarendszeren belüli és kívüli – oktatásra és képzésre, 
valamint a médián keresztül történő és egyéb eszközökkel megvalósuló nevelésre is 
ki kell, hogy terjedjen. Az egészséges életmódra nevelés egyik alapja a testi nevelés, 
a kulturált sport, és mozgás-gazdag életmód ismerete és szeretete, amely nemcsak a 
betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli meg-
élésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel, a közvetlen élmény-
szerzésen kívül helyes cselekvésre késztető, pozitív viszonyulást jelenthet.

A fenti programok – a pozitív tapasztalatok és forrásbővülés esetén – tovább fejleszt-
hetők. Így a támogatás bővülésével hosszú távon elérhető cél lenne az ifjúsági korosz-
tály 40%-ának bevonása a szabadidősport jellegű diáksport rendszerbe, ami európai 
viszonylatban is jelentős sikernek számítana.
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