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1. A kérdőív kitöltőinek demográfiája

A 13-30 éves korosztályból összesen 417-en töltötték ki a kérdőívet. A kitöltők között
felülreprezentáltak a nők; kicsivel több mint felük 19-24 éves, és 83%-a diák. A második leggyakoribb
foglalkozási terület a kutatási, tudományos szcéna (5%).

HU

N=417

44%

56%

Nem

Férfi

Nő

83%

5%

Foglalkozás

Gazdaság

Turizmus,
kereskedelem

Tanuló

Kutatás, tudomány
és technológia

Civil szektor

Oktatás

Pénzügy, biztosítás

Egészségügy és
szociális munka

Üzleti tevékenység
és tanácsadás

Igazgatás

Közlekedés

22%

53%

25%

Életkor

13-18

19-24

25-30



2. EU-blokk: Az EU feladatai
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Az EU legfőbb célja a fiatalok szerint a gazdasági, társadalmi fejlődés támogatása, de az alapvető emberi
jogok védelme és a béke fenntartása is fontos törekvés. Az egyéb célokat megfogalmazók körében
hangsúlyosan jelenik meg a klíma- és környezetvédelem, valamint a korrupció visszaszorítása. Többen
fogalmaztak meg valamilyen, a tagállami önállósággal kapcsolatos célt, például a tagországi kultúra
ápolását, nemzeti önállóság biztosítását. Ugyanakkor az egységesítési törekvések is megjelennek, például
szupranacionális stratégiák vagy az európai közös kultúra erősítésének formájában.
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2. EU-blokk: Az EU előtt álló legnagyobb kihívások
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1. Klímaváltozás
2. Bevándorlási hullám
3. Nem megfelelő mértékű együttműködési szándék és kompromisszumkészség a tagállamok között
4. Korrupció
5. Terrorizmus
6. Gazdasági helyzet
7. Munkanélküliség
8. Nacionalista tendenciák a tagállamokban
9. EU-val szembeni ellenérzések (euroszkepticizmus)
10. Bürokrácia
11. Bűnözés
12. Túlzott mértékű együttműködési szándék és kompromisszumkészség a tagállamok között

A válaszadó fiatalok az EU előtt álló legkomolyabb kihívásnak a klímaváltozást látják (melynek kezelése az
előző kérdőív eredményeihez képest sokkal sürgetőbben jelenik meg: az 5. helyről került a lista élére).
Továbbra is kiemelt problémaként jelenik meg a migráció, a korrupció és a terrorizmus. Az elégtelen
együttműködés szintén előkelő helyet foglal el a listán, míg a túlzott együttműködés a legutolsó – vagyis
a fiatalok szerint a problémákat a tagállamoknak közösen, minél szorosabban együttműködve kellene
megoldani.

Szerinted mi jelenleg az a három legnagyobb kihívás, mellyel az EU szembe néz? 
(Kérjük, rangsorold a te általad választott kihívásokat 1-től 3-ig. Jelöld 1-essel, amelyet a legfontosabbnak tartasz.)
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2. EU-blokk: Mit ad az EU?
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A válaszokból az látszik, hogy a kitöltők kötődnek az EU-hoz: csupán 2% válaszolta, hogy semmit se jelent
számára az unió. Ez a kötődés főként pozitív jelentéstartalommal van teli: az EU-hoz tartozni a válaszadó
veszprémi fiatalok több mint fele számára elsősorban lehetőségeket jelent. Közel ugyanennyien vallják az
Európához tartozás tudatát. Az EU a válaszadók kicsivel több mint harmada fejében kapcsolódik össze a
szabadsággal. Az egyéb válaszok között szintén a pozitív szavak dominálnak: büszkeség, biztonság,
fejlődés.
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2. EU-blokk: Vélemény az EU-ról
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Az előbbieknek megfelelően az EU-val kapcsolatos általános értékítélet is pozitív: a válaszadók
45%-a mondott pozitív, és mindössze 10% negatív véleményt. A válaszadó harmada helyezkedett
semleges álláspontra. A pozitív vélemények a bizonytalanabb irányba húznak: csupán a válaszadók
16%-ának van határozottan pozitív véleménye az EU-ról, míg 29%-ának inkább pozitív. A negatív
válaszok között viszont mindössze 3% azok aránya, akik határozottan negatívan vélekednek az
unióról.
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2. EU-blokk: Uniós programok ismertsége
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A legismertebb uniós program a fiatalok körében az Erasmus+ (persze itt lehet, hogy bizonyos
válaszadók az Erasmusra gondoltak), erről a válaszadók háromnegyede hallott már. A válaszadó
fiatalok fele ismeri a KÖÉ-t; továbbá harmaduk az Európai Ifjúsági Portált, és ötödük az Európa
Polgárokért Programot. A legalacsonyabb ismertséggel a Discover és az Európai Szolidaritási
Testület rendelkezik.

HU

N=417

16%

76%

20%

33%

11%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Discover EU

Erasmus+

Európa a Polgárokért Program

Európai Ifjúsági Portál

Európai Szolidaritási Testület

Kulturális Örökség Európai Éve - 2018
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3. ENriCH blokk: a projektben való részvétel
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A projektben való részvétel a várakozásoknak megfelelően alakult. A válaszadók közül 12 fő vett
részt valamilyen programon; 6 fő diákként, 3 fő civil szervezet képviselőjeként, 1 fő pedig
látogatóként. Fontos megjegyezni, hogy többen vettek részt a programokon, mint amit a kérdőív
eredményei mutatnak – ennek fő oka, hogy a kérdőív kitöltésére csak a13-30 éves korosztályt
kértük.
Az ENriCH-hez hasonló programokon való részvétel alacsony (ezért nem is kerül fel diagram
formájában): mindössze 4 fő adott pozitív választ.
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3. ENriCH blokk: a projekt ismertsége
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A válaszadók közül legtöbben az oktatási intézményekben, iskolában/egyetemen szereztek
tudomást a projektről (6 fő). Többen tájékozódtak az internetről (4 fő), néhány pedig szülőktől vagy
barátoktól és ismerősöktől értesültek a lehetőségről. Ugyanakkor sem a plakát/hirdetőoszlop, sem
a közösségi média, sem pedig a magazinok nem bizonyultak hatásos kommunikációs csatornának.
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3. ENriCH blokk: a projektben való részvétel motivációi
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A legtöbb válaszadó fiatalt az idegen kultúrák megismerésének vágya ösztönözte a projektben való
részvételre (7 fő). A helyi kulturális örökség mélyebb megismerése és az utazás, új helyek
felfedezése szintén fontos motivációként jelenik meg. A legkevésbé mérvadó ösztönzőnek a
kötelező iskolai önkénteskedés teljesítése és a helyi döntéshozói folyamatok megismerése
bizonyult.
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3. ENriCH blokk: elégedettség, tapasztalatok

Enrich projekt

12

A projektben résztvevő fiatalok leginkább a nemzetközi (angol nyelvű) tapasztalatszerzés, az idegen
kultúrák megismerése, az új helyek felfedezése és új barátságok kötése illetve kapcsolatépítés
terén voltak leginkább elégedettek az ENriCH révén szerzett tapasztalatokkal – ugyanakkor még itt
sem teljes mértékű az elégedettség (az 5-ös skálán 4-es szintű). A leginkább negatív visszajelzések a
helyi döntéshozói folyamatokba való betekintés kapcsán merültek fel: ebben a témában jelezték a
legalacsonyabb elégedettségi szintet.
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• Tapasztalatszerzés nemzetközi területen/angol nyelven
• Más kultúrák megismerése
• Barátok szerzése
• Kapcsolatépítés
• Utazás, új helyek megismerése

• Ismeretek bővítése az EU-ról
• Érdekes témák megismerése

• Iskolai követelmény teljesítése 
(önkéntes tevékenység/kreditpontokért)

• Betekintés a helyi döntéshozási folyamatokba



3. ENriCH blokk: a projektélmények hosszútávú hatásai
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• A kérdőív azt is vizsgálta, hogy a projektben való részvétel és a megszerzett tapasztalatok

hogyan hatnak a résztvevő fiatalok életére, világszemléletére. A válaszok alapján jól

kirajzolódik, hogy az ENriCH programok hatására a fiatalok a jövőben nyitottabb szemmel

járnak majd utazásaik során.

• Továbbá nagyobb figyelmet szentelnek a helyi kulturális látványosságoknak és kulturális

örökségnek. Az önkénteskedés és az európai mobilitási programok népszerűsítése kapcsán

is sikereket könyvelhet el a projekt: a résztvevő fiatalok a jövőben is szívesen

önkénteskednek és szívesen vesznek részt hasonló nemzetközi programokban.

• A helyi közéleti aktivitás és az uniós kérdések, események iránti fogékonyság is fontos

hatásnak tekinthető a válaszok alapján.



4. „Az én városom” blokk
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A válaszadók több mint 45%-a legalább 10 éve Veszprémben lakik. Van ugyanakkor egy markáns, 
18%-os csoport, akik csak 1-2 éve – feltételezhető, hogy ezt a csoportot a városban tanuló 
egyetemisták alkotják. A válaszadók közel azonos aránya, kb. 20-20% lakik a centrumban, a 
külvárosban és a város 30 km-es vonzáskörzetében.
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4. „Az én városom” blokk

15
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Szeretsz a városodban élni?

Igen

Nem

N.T./N.V.

A válaszadó veszprémi fiatalok többsége, 67%-a szeret a városban élni. Ennek ellenére
harmaduk (32%) tervezi, hogy a közeljövőben elköltözik, további 31% pedig bizonytalan (nem
tudja, vagy nem válaszolt).
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Igen

Nem

N.T./ N.V.



4. „Az én városom” blokk: költözési tervek
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Az elköltözés mögött a legfontosabb motiváció a jobb megélhetés (59%) és a szakmai fejlődés,
előmenetel (50%). A kalandvágy szintén fontos törekvésként jelenik meg. A korábbi kérdőívben első
számú motivációként megjelenő tanulás jelen kérdőív eredményeiben visszaszorult: a válaszadó
fiatalok közel harmada (28%) szeretne tanulási céllal máshová költözni.
A költözni vágyók többsége (harmada) belföldön marad, másik városba tervez költözni; de közel
ugyanennyien (26%) készülnek elhagyni az országot. Továbbá Budapest is fontos célpontként
jelenik meg.
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1. A kérdőív kitöltőinek demográfiája

A kérdőívet 111-en töltötték ki. A kitöltők között a nők, és a 13-18 évesek erősen felülreprezentáltak: a 
kitöltők 61%-a nő és 66%-a a 13-18 éves korosztályba tartozik. A kitöltők közel háromnegyede, 70% tanuló. 
A többi foglalkozási terület mindössze néhány fővel  jelenik meg. 
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2. EU-blokk: Az EU feladatai
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A szlovén kitöltők számára az EU legfontosabb feladata az alapvető emberi jogok és szabadságok
védelme (76%), de a gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítését is közel ugyanilyen fontos
törekvésnek érzik (71%). A béke biztosítását tartják a legkevésbé sürgető feladatnak, ugyanakkor a
projekt elején készült kérdőív eredményeiben ez jelent meg az első helyen. Egyéb tennivalóként a
migráció kezelése jelent meg.
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Uniónak? (több válasz is lehetséges)



2. EU-blokk: Az EU előtt álló legnagyobb kihívások
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1. Bevándorlási hullám
2. Munkanélküliség
3. Nem megfelelő mértékű együttműködési szándék és kompromisszumkészség a tagállamok között
4. Terrorizmus
5. Klímaváltozás
6. EU-val szembeni ellenérzések (euroszkepticizmus)
7. Gazdasági helyzet
8. Nacionalista tendenciák a tagállamokban
9. Túlzott mértékű együttműködési szándék és kompromisszumkészség a tagállamok között
10. Korrupció
11. Bűnözés
12. Bürokrácia

A szlovén válaszadó fiatalok szerint a bevándorlási hullám kezelése az EU előtt álló legnagyobb
kihívás, továbbá a munkanélküliség és tagállami széthúzás megoldását is sürgetik.
Legkevésbé a korrupciót, a bűnözést és a bürokráciát tekintik kihívásnak. Érdemes megjegyezni,
hogy a projekt elején készített kérdőívhez képest jelentős elmozdulások nem figyelhetők meg – a
lista első 5 helye lényegében azonos maradt; kivétel a bűnözés, ami a lista végére sorolódott.

Szerinted mi jelenleg az a három legnagyobb kihívás, mellyel az EU szembe néz? 
(Kérjük, rangsorold a te általad választott kihívásokat 1-től 3-ig. Jelöld 1-essel, amelyet a legfontosabbnak tartasz.)
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2. EU-blokk: Mit ad az EU?
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A kitöltők döntő többsége, 68%-a számára az uniós polgárság lehetőségeket jelent. A válaszadók
kicsivel több mint fele pedig a szabadsággal társítja. Mindössze 6% érzi úgy, hogy semmilyen
kötődése sincs az EU-hoz, s 5% tekinti tehernek a tagságot.
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2. EU-blokk: Vélemény az EU-ról
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Az EU-ról alkotott vélemény erősen pozitív: a szlovén kitöltők több mint fele, 60% nyilatkozott
kedvezően az unióról. Igaz, a határozottan pozitívan vélekedők aránya csupán 15%. Negatív
vélemények alig jelennek meg: mindössze 3% adott negatív választ. Semleges álláspontra a
válaszadók harmada helyezkedett.
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Milyen véleményed van az EU-ról?

Határozottan negatív Inkább negatív Sem negatív, sem pozitív

Inkább pozitív Határozottan pozitív Nem tudom / N.V.



2. EU-blokk: Uniós programok ismertsége
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A legismertebb uniós program a fiatalok körében az Erasmus+, erről szinte minden válaszadó
hallott már. A második legismertebb az Európa a Polgárokért Program, erről a kitöltők fele hallott
már. A Kulturális Örököség Európai Évéről a válaszadók 42%-a tud.
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3. ENriCH blokk: a projektben való részvétel
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A projektben való részvétel a várakozásoknak megfelelően alakult. A válaszadók fele, 52% részt vett
az ENriCH projekt keretében valamilyen programon – ez 58 főt jelen. Többségük résztvevőként volt
jelen a programokon (34 fő diákként, 5 fő a civil szférából és 2 döntéshozó), 17-en pedig
látogatóként.
17 fő jelezte, hogy vett már részt más, az ENriCH-hez hasonló nemzetközi programban.
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3. ENriCH blokk: a projekt ismertsége

25

Összességében elmondható, hogy valamennyi kommunikációs felület működött, vagyis legalább
egy érdeklődőt bevonzott. A válaszadók közül a legtöbben barátoktól, ismerősöktől hallottak a
projektről (38 fő). Szintén sokan értesültek a lehetőségről az iskolában/egyetemen (28 fő) és a
közösségi média révén (13 fő).
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3. ENriCH blokk: a projektben való részvétel motivációi

26

A legtöbb válaszadó fiatalt a helyi kulturális örökség mélyebb megismerése motivált a programban
való részvételre (47 fő). A résztvevő válaszadók harmada számára az uniós ismeretek bővítése és új
barátságok kötése is fontos szempont volt. Érdemes megjegyezni, hogy a kitöltők közül senkit sem
motivált a kötelező iskolai önkénteskedés teljesítése.
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3. ENriCH blokk: elégedettség, tapasztalatok

Enrich projekt

27

A projektben résztvevő szlovén fiatalok összességében rendkívül elégedettek a megszerzett
tapasztalatokkal, ismeretekkel. Az 5-ös skálán a 4,5-ös értékelés volt a legrosszabb, amit adtak: az
EU-val kapcsolatos ismeretek bővítésével, más kultúrák megismerésével illetve az iskolai
követelmények teljesítésével voltak kevésbé elégedettek – a többi felsorolt lehetőséggel
maximálisan.
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3. ENriCH blokk: a projektélmények hosszútávú hatásai
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• A kérdőív azt is vizsgálta, hogy a projektben való részvétel és a megszerzett tapasztalatok

hogyan hatnak a résztvevő fiatalok életére, világszemléletére. A válaszok alapján jól

kirajzolódik, hogy az ENriCH programok mély hatást gyakoroltak a szlovén fiatalokra, és

nagymértékben növelték a kulturális örökség iránti érdeklődésüket, fogékonyságukat: a

válaszadók a jövőben különösen a helyi kulturális látványosságoknak és kulturális

örökségnek szentelnek nagyobb figyelmet, valamint több kulturális/ hagyományőrző

rendezvényen szeretnének részt venni.

• A válaszadók az összes többi felsorolt állítást is magukra vonatkoztatták (az ötfokú skálán

4,5-ös értékkel), vagyis a fiatalok a jövőben nyitottabb szemmel járnak majd utazásaik

során, a jövőben is szívesen önkénteskednek és szívesen vesznek részt hasonló nemzetközi

programokban. Továbbá a helyi közéleti aktivitás és az uniós kérdések, események iránti

fogékonyság is fontos hatásnak tekinthető a válaszok alapján.



4. „Az én városom” blokk

29

A válaszadók döntő többsége több mint 10 éve él a városban, ami – tekintetbe véve, hogy zömmel 
13-18 évesek – azt jelenti, hogy itt születtek, vagy eddigi életük nagyobb részét itt élték le. 46%-uk
a külvárosban; a centrumban, lakótelepen és a város 30 km-es vonzáskörzetében egyaránt 16% a 
él.
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4. „Az én városom” blokk: ha tervezi, hogy elköltözik

30

A válaszadók döntő többsége, 84% szeret a városban élni, ennek ellenére negyedük tervezi, hogy
elköltözik a közeljövőben, 21% pedig bizonytalan. Fontos megjegyezni, hogy mivel döntő
többségében 13-18 évesek töltötték ki a kérdőívet, a tervezett költözés nagy valószínűséggel az
egyetemi tanulmányokkal lehet összefüggésben, vagyis nem feltétlenül tartós költözésről van szó.
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4. „Az én városom” blokk
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A korábbi eredményekkel összhangban a költözést tervező válaszadók elsősorban tanulási és 
karriercéloktól motiválva szeretnének máshol élni. A jobb megélhetés szintén fontos szempontnak 
tekinthető.  A költözést tervezők közül legtöbben másik városba terveznek menni, de külföld is 
vonzó célpontnak tekinthető. 

SLO

N= 27

3

12

1

9

2

Ha igen, hová? (fő)

Főváros

Egyéb város

Egyéb település
(falu)

Külföld

Nem tudom /
N.V.

14

12

16

8

8

2

1

Tanulás céljából

Jobb megélhetés céljából

Szakmai fejlődés, előmenetel
céljából

Kalandvágyból

Pezsgőbb városi életre vágyom

Nyugodtabb életre vágyom

Egyéb:

Ha igen, miért? (fő)



Cím: 1051 Budapest, Október 6. u. 19., IV/2.

Telefon: +36 30 730 6668, Fax: +36 1 700 2257

E-mail: info@hetfa.hu, www.hetfa.hu

HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ
A használható tudásért

Előadó:

Szerkesztése

Ausztria – Eisenstadt

HÉTFA



33

1. A kérdőív kitöltőinek demográfiája

A kérdőívet összesen 78-an töltötték ki. A kitöltők között jelentősen felülreprezentáltak a nők (86%)
és a 13-18 évesek (90%) – a 25 éves felettiek tejes mértékben hiányoznak. Döntő többsége diák
(83%), emellett kizárólag az oktatási terület jelenik meg a foglalkoztatási adatokban.
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2. EU-blokk: Az EU feladatai

34

Az osztrák kitöltők számára az EU legfőbb feladata az alapvető emberi jogok biztosítása. Továbbá a
béke fenntartása és a gazdasági ill. társadalmi fejlődés biztosítása is fontos törekvésként jelenik
meg. Az egyéb célok között a klíma- és a környezetvédelemmel kapcsolatos tennivalókat említik.
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A béke biztosítását Európában
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2. EU-blokk: Az EU előtt álló legnagyobb kihívások

35

1. Klímaváltozás
2. Munkanélküliség
3. Migráció
4. Gazdasági helyzet
5. Terrorizmus
6. Bűnözés
7. Nem megfelelő mértékű együttműködési szándék és kompromisszumkészség a tagállamok között
8. Nacionalista tendenciák a tagállamokban
9. Korrupció
10. Bürokrácia
11. Túlzott mértékű együttműködési szándék és kompromisszumkészség a tagállamok között
12. EU-val szembeni ellenérzések (euroszkepticizmus)

Az osztrák kitöltők számára az EU előtt álló legfontosabb kihívás a klímaváltozás, amit a
munkanélküliség és a migráció követ. A legkevésbé fontosnak az euroszkepticizmus és a túlzott
tagállami együttműködési szándék bizonyult – utóbbi azt is jelentheti, hogy a német válaszadók inkább
az uniós belüli egységes fellépést szorgalmazzák a nemzeti törekvésekkel szemben.

Szerinted mi jelenleg az a három legnagyobb kihívás, mellyel az EU szembe néz? 
(Kérjük, rangsorold a te általad választott kihívásokat 1-től 3-ig. Jelöld 1-essel, amelyet a legfontosabbnak tartasz.)
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2. EU-blokk: Mit ad az EU?

36

Az osztrák válaszadó fiatalok számára az uniós polgárság elsősorban szabadságot jelent,
másodsorban pedig a lehetőségekkel társítják. Mindössze 10% nem érez kötődést az EU-hoz, s
csupán 3% számára jelent terhet a tagság.
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2. EU-blokk: Vélemény az EU-ról

37

Az EU-ról alkotott általános vélemény inkább pozitív: 67% vélekedett kedvezően, ebből 26%, vagyis
közel a válaszadók harmada egyértelműen pozitív véleményt fogalmazott meg. A negatív
véleménnyel bírók csoportja elhanyagolható (3% - határozottan negatív véleményt senki sem
fogalmazott meg). Semleges álláspontra a válaszadók közel negyede (23%) helyezkedett.
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2. EU-blokk: Uniós programok ismertsége

38

A legismertebb uniós program a fiatalok körében az Erasmus+, erről a válaszadók 60%-a hallott
már. A KÖEÉ ismertsége szintén 35%.
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3. ENriCH blokk: a projektben való részvétel

39

• A projektben való részvétel a
várakozásoknak megfelelően alakult. A
válaszadók ötöde, 21%-a vett részt az
ENriCH projekt valamilyen programján
– ez 16 fő jelent.

• Közülük:
• 15-en diákként, ketten pedig

szervezőként voltak jelen a
programokon;

• mindenki az iskolában/
egyetemen hallott a lehetőségről;

• s mindössze 1 fő vett már részt
hasonló nemzetközi programban.

• A válaszadó fiatalokat elsősorban az
utazás, új helyek és más kultúrák
megismerése, ill. az iskolai követelmény
teljesítése motiválta. Az indokok között
a kapcsolatépítés, barátkozás, valamint
a döntéshozói folyamatokba való
betekintés és a helyi kulturális örökség
mélyebb ismerete egyáltalán nem
jelent meg.
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3. ENriCH blokk: elégedettség, tapasztalatok

40

Az osztrák válaszadók nem voltak maradéktalanul elégedettek a projekt során szerzett élményekkel
és tapasztalatokkal. A legtöbb felsorolt állítást közepesen értékelték a megadott 5-ös skálán. Az
idegen kultúrák megismerésével kapcsolatban olvasható a leginkább pozitív visszajelzés. A
legalacsonyabb elégedettségi szintet a kapcsolatépítés terén regisztráltuk.
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• Más kultúrák megismerése

• Tapasztalatszerzés nemzetközi területen/angol nyelven
• Betekintés a helyi döntéshozási folyamatokba
• Barátok szerzése
• Utazás, új helyek megismerése
• Iskolai követelmény teljesítése 
(önkéntes tevékenység/kreditpontokért)

• Érdekes témák megismerése
• Ismeretek bővítése az EU-ról
• Ismeretek bővítése a helyi kulturális örökségről

• Kapcsolatépítés



3. ENriCH blokk: a projektélmények hosszútávú hatásai
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• A kérdőív azt is vizsgálta, hogy a projektben való részvétel és a megszerzett tapasztalatok

hogyan hatnak a résztvevő fiatalok életére, világszemléletére. Az előző kérdéshez hasonlóan

ezen a téren is közepes elégedettség/hatás látszik. Az ENriCH programok leginkább a

fiatalok kulturális érdeklődésére hatottak: a válaszadók a jövőben nagyobb figyelmet

szentelnek a helyi kulturális látványosságoknak és kulturális örökségnek, és gyakrabban

terveznek részt venni kulturális és hagyományőrző rendezvényeken, akár szervezőként is. A

projekt a fiatalok nyitottságát is növelte: a későbbiekben is szívesen csatlakoznak hasonló

nemzetközi programokhoz.

• A többi területen azonban úgy tűnik, nem sikerült mély benyomást gyakorolni a fiatalokra

– az ötfokozatú skálán mindössze 2-es fokozattal értékelték a többi állítás helyességét.



4. „Az én városom” blokk
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A válaszadók háromnegyede legalább 10 éve él a városban, a legtöbben a város 30 km-es 
körzetében élnek (38%). 
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4. „Az én városom” blokk
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A válaszadók közel háromnegyede szeret a városban élni, ugyanakkor 14% határozott nemmel
válaszolt a kérdésre – ez markánsabb csoport, mint bármelyik másik országban. A költözést ennél
közel háromszor többen tervezik (37%, 29 fő), 22% pedig bizonytalan a kérdést illetően.
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4. „Az én városom” blokk: ha tervezi, hogy elköltözik

44

A költözés mögött álló fő motiváció a tanulás – ami összecseng azzal, hogy a kitöltők szinte
kizárólag 13-18 éves diákok. A szakmai előmenetel és a kalandvágy is fontos indokként jelenik meg.
fejlődés és előmenetel, illetve a tanulás. A pénzkeresés a legkevésbé meghatározó indok. Az egyéb
okok között családi okokat említenek. A célpont elsősorban külföld, de a másik városba költözést is
közel ugyanannyian tervezik.
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Módszertani megjegyzések – I.

• Mivel a kérdőív csak az országok egy bizonyos városában, korlátozott mintán készült, ezért semmi esetre

sem tekinthető reprezentatívnak az ország 13-30-as korosztályára (de a városban lakó 13-30 évesekre

sem). Ennek folytán az adatok inkább indikatív jellegűek.

• Észtországban és Franciaországban rendkívül kevesen töltötték ki a kérdőívet – az alacsony elemszám

miatt az adatok elemzésre nem alkalmasak. (A veszprémi, eisenstadti és lendvai kérdőívek esetében a

teljes kitöltések mellett azokat a részleges kitöltéseket is figyelembe vettük, melyek érdemi, elemezhető

információkat tartalmaztak – így állt össze a végleges elemszám.)

• Mindegyik ország esetében az a helyzet állt elő, hogy nagyon kicsi az átfedés a projekt elején és a

projekt végén készült kérdőívet egyaránt kitöltők köre között, így az eredmények összehasonlító

elemzésre alkalmatlanok.

46

Ország Kitöltők száma 

HU 417

FR 22

AU 78

EE 25

SLO 111



Módszertani megjegyzések – II. 

• Az összehasonlítást fenntartásokkal kell kezelni. A fentieken túl az összehasonlíthatóságot az is nehezíti,

hogy az egyes országok kitöltői más-más demográfiai mutatókkal rendelkeznek: nem ugyanúgy oszlanak

meg pl. a férfiak és nők, illetve a különböző korcsoportok, ami befolyásolja az eredményeket is. A

demográfiai mutatókat tekintve a foglalkozás bizonyult a leginkább egységesnek: mindegyik országban a

diákokat sikerült leginkább elérni, a projekt céljainak megfelelően.

• Az ENriCH programokra vonatkozó kérdésblokkot a projekt sajátosságaiból fakadóan mindhárom

országban kevesen töltötték ki, emiatt ezeknél a kérdéseknél a százalékos arányok nehezen

értelmezhetők, így az értékeket (fő) tüntettünk fel.
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2. EU-blokk: Az EU feladatai
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2. EU-blokk: Az EU előtt álló legnagyobb kihívások
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2. EU-blokk: Mit ad az EU?
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2. EU-blokk: Vélemény az EU-ról
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2. EU-blokk: uniós programok ismertsége
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3. ENriCH-blokk: projektben való részvétel
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4. „Én városom” blokk

54

AU: N=78
SLO: N=111
HU: N=417

72%

84%

67%

14%

6%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AU

SLO

HU

Szeretsz itt élni?

Igen Nem

37%

24%

32%

41%

55%

37%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AU

SLO

HU

Tervezed, hogy a közeljövőben 
elköltözöl?

Igen Nem



Összegzés: az EU-hoz való viszony

• A veszprémi fiatalok számára az EU tagság pozitív dolog, bár a három ország közül itt a legnagyobb a
negatívan vélekedő aránya (de ez még mindig nagyon alacsony arányszám). Alapvetően az EU
tagállamok integrációját, minél szorosabb együttműködését látják jó iránynak, bár a nemzeti önállóság
erősítésével kapcsolatos vélemények is megjelennek. Az uniós állampolgárság lehetőségeket és az
Európához tartozás tudatát jelenti számukra; az uniótól gazdasági-társadalmi felzárkóztatást várnak,
valamint a környezetvédelem és klímaváltozás erősebb felvállalását. Utóbbi a kihívások között is
hangsúlyosan jelenik meg (különösen a projekt elején készült kérdőívhez képest), emellett a migrációt
és a terrorizmust is aggasztónak látják. Érdemes megjegyezni, hogy más államokhoz képest a
korrupció kiemelt helyen szerepel, a munkanélküliség pedig sokkal kevésbé sürgető kérdés, mint a
másik két ország fiataljainak.

• A szlovén fiatalok uniós megítélése egyértelműen pozitív. Számukra az EU elsősorban lehetőséget
jelent; fő kihívásnak a munkanélküliséget, a migrációt és a szorosabb tagállami együttműködés
megteremtését látják. Érdemes megjegyezni, hogy a klímaváltozás a szlovén fiatalok szemében sokkal
kevésbé sürgető kérdés, mint a másik két ország fiataljainak; az előző kérdőívhez képest pedig a
bűnözés sokkal hátrébb került. Az uniótól leginkább az alapvető emberi és szabadságjogok védelmét
várják (az előző kérdőívben a béke fenntartása volt a legfőbb feladat, ez most a legkevésbé fontos).

• Végül az osztrák fiatalok számára az EU mindenek előtt szabadságot ad, az Európához tartozás viszont
már kevésbé fontos számukra. Az unió feladatai közül a béke fenntartása és az alapvető jogok
védelme is számukra a leginkább hangsúlyos. Az EU-ról pozitívan vélekedők aránya a három ország
közül itt a leginkább pozitív. A legfontosabb kihívásnak a klímaváltozást, a migrációt és a
munkanélküliség kezelését tartják. A bűnözés miatt jobban aggódnak, mint a többi országban, a
tagállami együttműködés miatt viszont kevésbé.

• Az EU-s programok ismertsége sehol sem túl magas, leszámítva az Erasmus+ -t (de itt nem tudjuk,
hányan keverték össze az Erasmus külföldi tanulmányúttal.) 55



Összegzés: ENriCH projekt visszajelzések

• Mindegyik vizsgált országban diákként vettek részt a legtöbben az ENriCH projekt programjain.

• Ami a projekt ismertségét illeti, elsősorban az iskolában/egyetemen szereztek tudomást a

résztvevők a lehetőségről, emellett az ismerősök, barátok is fontos forrásnak bizonyultak,

akárcsak az internet és a közösségi média. A különféle hirdetések nem bizonyultak hatásosnak.

• A projektben való részvétel mögött a legfőbb motivációnak az idegen kultúrák felfedezése, az

utazás és a helyi kulturális örökség mélyebb ismerete bizonyult. A legkevésbé az iskolai

követelmények teljesítése és a helyi döntéshozói folyamatok megismerése ösztönözte a

fiatalokat.

• A résztvevő fiatalok alapvetően elégedettek a projekt során szerzett élményekkel és

tapasztalatokkal (a legkevésbé az osztrákok, a leginkább a szlovének).

• A kérdőív azt is vizsgálta, hogy a projektben való részvétel és a megszerzett tapasztalatok

hogyan hatnak a résztvevő fiatalok életére, világszemléletére. A válaszok alapján jól kirajzolódik,

hogy az ENriCH programok leginkább a fiatalok kulturális érdeklődésére hatottak: a jövőben

nagyobb figyelmet szentelnek a kulturális örökségeknek. Emellett a projekt a fiatalok

nyitottságát is növelte: a későbbiekben is szívesen csatlakoznak hasonló nemzetközi

programokhoz. Továbbá a helyi közéleti aktivitás és az uniós kérdések, események iránti

fogékonyság is fontos hatásnak tekinthető.
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Összegzés: a városhoz való viszony

• A válaszadó fiatalokra minden országban az a jellemző, hogy szeretnek a városukban élni

(legkevésbé a magyarokra).

• Ennek ellenére jellemzően a válaszadók harmada tervezi a kötözést (legkevésbé a szlovén

fiatalok).

• A városhoz való pozitív kötődés és a költözési tervek között nincs direkt összefüggés.

Legtöbben a tanulás miatt mennének el és a kalandvágy is elég fontos motívum – ez a kettő

motiváció nem feltétlenül végleges. A jobb megélhetés és a szakmai előmenetel miatt

elvágyódó fiatalok esetében nagyobb az esély, hogy nem térnek vissza. Az anyagiak elsősorban

a magyar fiatalokat motiválják, a szakmai előmenetel pedig a szlovén fiataloknál a

legdominánsabb.

• Mindenesetre a mobilitási hajlandóság mindenhol viszonylag magas az európai fiatalok körében

– a városnak ezért nem arra kellene törekednie, hogy ne menjenek el a fiatalok, hanem hogy

a tanulás, világlátás után jöjjenek vissza. Egy olyan fiatallal, aki máshol is szerzett

tapasztalatokat, jobban is jár a város, mint azzal, aki soha nem ment el. AZ is jól látszik, hogy

ennek egyik kulcsa a megfelelő, vonzó álláslehetőségek biztosítása (vö. a munkanélküliséget

szinte mindegyik országban az első 5 legfőbb kihívás között látják).
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