Magyar fiatalok 2021
Elégedetlenség, polarizáció, EU-pártiság
/Please scroll down for English/

MEGHÍVÓ

A Friedrich-Ebert-Stiftung az IPSOS-szal együttműködve átfogó ifjúságkutatást végzett
Magyarországon és a közép-kelet-európai régió nagy részében. Tisztelettel meghívjuk Önt,
hogy együtt vitassuk meg a széles tematikus skálán mozgó eredményeket az alapvető
demográfiai jellegzetességektől a politikai szerepvállalással és a fiatalok családmodelljeivel
összefüggő attitűdökig.
Ezen az online eseményen kerül sor a magyar rész, amelyet Bíró-Nagy András és Szabó
Andrea írtak, nyilvános bemutatójára. Készüljön fel számos meglepő eredményre!

Emellett nyilvánosan bemutatjuk a FES fotópályázatának győzteseit abban bízva, hogy a
beérkező fényképek kiegészítik a kutatási eredményeket és vizuálisan szemléltetik a magyar
fiatalok kihívásait, nehézségeit, vágyait. A pályázati időszak november 30-ig tart, az
eredményhirdetésre a tanulmánybemutatóval együtt kerül sor, a nyertes fotók pedig a
hamarosan nyíló virtuális galériánkban, a FES Arénában lesznek megtekinthetőek. A
fotópályázat
részleteiről
a
következő
linken
talál
bővebb
információkat:
https://fesfotopalyazat.hu/.
Időpont:

2021. december 07. 16.00 – 18.00 óra / Online Zoom - esemény

PROGRAM
16:00 Megnyitó: Jörg Bergstermann, a FES Budapest irodavezetője
16:15 Bevezető előadás: Magyar fiatalok 2021 a FES ifjúságkutatásának főbb
eredményei
Bíró-Nagy András, a Policy Solutions igazgatója, a TK tudományos főmunkatársa,
Szabó Andrea, szociológus, politológus, a TK tudományos főmunkatársa
16.45 Panelbeszélgetés a fiatalok politikai szerepvállalásáról a progresszív pártok
ifjúsági szervezeteinek képviselőivel: Csaba István (MSZP Ifjúsági Tagozat) Csúcs
Viktor Zsombor (Demokratikus Lendület), Móra Menta (Zöld Front), Tokaji Márton (Tizen
X ) Moderátor: Bombera Kriszta
17.30 A FES fotópályázatának eredményhirdetése
Az online eseményen magyar-angol tolmácsolást biztosítunk.
Az eseményre az alábbi linken lehet regisztrálni! A regisztráció határideje december
03.!

Regisztráció

Facebook esemény

FES Youth Study Hungary 2021
Dissatisfaction, polarisation, Pro-Europeanism

Friedrich-Ebert-Stiftung and IPSOS have conducted a comprehensive youth survey in
Hungary and most of the Central and Eastern European region. We would like to invite you
to discuss our findings on a wide range of topics, from basic demographic characteristics to
attitudes towards political participation and family models of young people.
The Hungarian section, written by András Bíró-Nagy and Andrea Szabó, will be publicly
launched at this event. Be prepared for a number of surprising findings.
Furthermore, we are publicly presenting the winners of the FES-photo contest for young
people aged 18-30, hoping that the photographs will complement the research results and
visually illustrate the challenges, difficulties and aspirations of young Hungarians. The
deadline for entries is November 30th, and winners will be presented together with the study
presentation. The winner photos will be placed in our new virtual gallery, the FES Arena
which will soon be opened.
Date: 07. December 2021. 4.00 – 6.00 P.M. / Online- ZOOM event
Programme
16:00

Opening: Jörg Bergstermann, Head of the Budapest FES office

16:15 Keynote: Hungarian Youth 2021: the main findings from the FES Youth Study
András Bíró-Nagy, director of Policy Solutions, senior research fellow of TK (Centre for
Social Sciences)
Andrea Szabó, sociologist, political scientist, senior research fellow of TK
16.45 Panel discussion on the political engagement of
representatives of the progressive parties' youth organisations

the

youth

with

Csaba István (MSZP Ifjúsági Tagozat) Csúcs Viktor Zsombor (Demokratikus Lendület)
Móra Menta (Zöld Front), Tokaji Márton (Tizen X ) Moderator: Kriszta Bombera
17.30 Announcement of the results of the FES photo contest
Hungarian-English simultanious interpretation is provided at the event.
To register for online participation, please follow the button below:
Registration

Facebook event
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